a váci Ferences templom heti értesít öje
2017. október 9.
15. évf. 36. szám
28. évközi vasárnap
A hét liturgiája:
15. vasárnap: ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP (Avilai Szent Teréz, Szent Thekla)
Iz 25,6-10a; Zs 22; Fil 4,12-14; Mt 22,1-14
Lakomát készít az Úr, letörli a könnyet minden arcról
16. hétfő (Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit)
Róm 1,1-7; Zs 97; Lk 11,29-32
Krisztus által kaptunk kegyelmet és apostoli küldetést
17. kedd: ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC
Róm 1,16-25; Zs 18,2-5; Lk 11,37-41
Noha megismertétek Istent, mégsem dicsőítettétek Istenként
18. szerda: SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA (ünnep)
2Tim 4,9-17a; Zs 144; Lk 10,1-9
Egyedül Lukács van velem, hogy az igehirdetés teljessé legyen általam
19. csütörtök
(Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák, Keresztes Szent Pál, Boldog VI. Pál)
Róm 3,21-29; Zs 129; Lk 11,47-54
Az ember a törvény tetteitől függetlenül a hit által igazul meg
20. péntek (Szent Vendel)
Róm 4,1-8; Zs 31; Lk 12,1-7
Ábrahám hitt Istennek, és ez megigazulására szolgált
21. szombat
(Szent Orsolya és vértanútársai, Boldog IV. Károly, Szent Hilárion, Berecz Skolasztika)
Róm 4,13.16-18; Zs 104,6-9.42-43; Lk 12,8-12
Ábrahám a remény ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja lesz
22. vasárnap: ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP(Szent II. János Pál)
Iz 45,1.4-6; Zs 95; 1Tessz 1,1-5b; Mt 22,15-21
Én vagyok az Úr, nincs más, én öveztelek föl, noha nem ismertél

Vasárnapi orgonamuzsika
október 15-én elmarad

… Egy igazság nélküli kultúra nem biztosíték, hanem inkább veszedelem a szabadság számára.
Más alkalommal már elmondtam: „Az igazság és az erkölcsiség követelményei nem alázzák meg
és nem semmisítik meg szabadságunkat, hanem épp ellenkezőleg, lehetővé teszik és megszabadítják
azoktól a veszedelmektől, melyeket magában hordoz.” Ebben az értelemben perdöntő Krisztus figyelmeztetése: „az igazság szabaddá tesz titeket”
Krisztustól indítva, aki kinyilatkoztatja az embernek az embert, Önök az elmúlt napok összejövetelein meg akarták erősíteni egy valóban „humanista” egyetemi kultúra igényét. Ez elsősorban
azt jelenti, hogy a kultúrát az emberi személyhez kell mérni, legyőzve egy pragmatizmusba hajló
vagy a tudományoskodásban szétszóródó – azaz az életnek értelmet adni nem képes – tudás kísértését. Ezért hangsúlyozták, hogy nem ellentmondás, hanem éppen logikai összefüggés van a kutatás szabadsága és az igazság megismerése között, ami a kutatásnak pontosan a célja, természetesen
az emberi gondolkodás korlátai és fáradozásai között. Hangsúlyozandó szempont ez, annak érdekében, hogy ne engedjünk annak a relativista közszellemnek, mely a mai kultúra nagy részét fenyegeti. Valójában anélkül az irányultság nélkül, mely alázatos, de bizakodó magatartással keresi
az igazságot, a kultúra menthetetlenül felszínessé válik, ráhagyatkozik a vélemények változandóságára, s kiszolgáltatja magát az erősebbek gyakran álnok fölényének...
(Beszéd az egyetemi oktatók világtalálkozójának részvevőihez. II. János Pál pápa 2000. szept. 9.)

Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
Hágár: Sára egyiptomi szolgálója, Izmael anyja. Sára féltékenysége miatt Ábrahám
elűzte Hágárt és Izmaelt. Hágár az ősanyja az izmaeliták 12 törzsének (ahogy
Nachor felesége a 12 arám törzsnek, Jákob felesége Izrael 12 nemzetségének). Föltehető, hogy Hágár a fáraó lánya volt, akit apja Sárának adott. - Pál apostol Sára és
Hágár példáján mutatta meg, hogyan viszonylik egymáshoz az Ó-Szöverség és az
Új-Szövetség, a zsidóság és a kereszténység: Hágár (= Sinai) az Ó-Szövetséget jelképezi; fiai nem szabadok, a törvény kötelezi őket; velük szemben Sára, a szabad
asszony az Új-Szövetség népének jelképe. Pál tehát Hágárt (nem Sárát) tekintette a
zsidóság ősanyjának, és a judaistáknak a testi származásra és emberi okoskodásra
épített üdvösségtanával szemben megfogalmazta a keresztényeknek Isten kegyelmére és az ember föltétel nélküli hitére támaszkodó üdvösségrendjét (megigazulás). Lehet, hogy a Sinai-hegy Arábiához (Izmael országa) tartozása indítékul szolgált Pálnak.

Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól: (Iz 1,2)
Ha – emberileg szólva – vadállatokkal küzdöttem Efezusban, mit használ nekem?
Ha a halottak nem támadnak fel, akkor csak »együnk és igyunk, mert holnap meghalunk«. (Iz 22,13) Ne engedjétek magatokat félrevezetni: »A gonosz társaság megrontja a jó erkölcsöt.« Józanodjatok ki teljesen, és ne vétkezzetek! Némelyek
ugyanis nem ismerik Istent. Azért mondom ezt, hogy szégyelljétek magatokat!
(1Kor 15.32-34)
Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Nyugosztald, Uram, elhunyt szolgáid – minden igazhitű keresztény – lelkét, és bocsásd meg minden szándékos és szándéktalan vétkezéseiket, és ajándékozd nekik a
Mennyek Országát. Ámen

Hát, igen…
- Amint megtanulsz bízni magadban, megtanulsz élni. (Goethe)
- Ha felismered tudatlanságod, óriási lépést tettél a tudás felé.
- Minden ember akkora, amekkora dolgok feldühítik. (Churchill)

(Benjamin Disraeli)

Azt mesélik...
XXIII. János pápa egy este a barátját látogatta meg a Szentlélek Kórházban. A nővér,
aki ajtót nyitott, így mutatkozott be: „Szentatyám, a Szentlélek főnöknője vagyok.”
A pápa így felelt: „De jó magának! Micsoda állása van! Én csak ‘Isten szolgáinak
szolgája’ vagyok.”
Gérecz Attila: Az Isten balján
Nekem már szitok az Isten szó a számon.
Én nem a haldoklót, az élőket szánom.
Már a tavaszban is csak öldöklést látok,
minden új élet új, Istenre szórt átok.
Születünk, s ez nem cél, csak istenítélet,
percnyi örömünkért fizet meg egy élet.
Élek, s ez gesztus csak; vezeklő ígéret:
“Amíg te élsz anyám, addig én is élek.”
S ő sejti, hogy vágyom, vágyom sírbadőltét,
hívő, szent mosolyát könnyek összetörték.
A kedvesem beteg. Oly szép, imahalvány...
és szeret míg a láz fest csókszínt az ajkán.
Ím vedd Uram a sorsom; úgy lankad Elébed,
mint Krisztus-fő amely már tövisekkel érett!
Kedves Barátok!
Nyilván tapasztaltátok, hogy az utóbbi miséken egy új ordináriumot (=a mise állandó
tételei) énekeltünk. A kotta is kivetítésre került. Ez Lisznyay Szabó Gábor (1913 -1981)
egyházzenész, zenepedagógus Boldogasszony miséje. Szeretném a templom énektudását egy kicsit bővíteni. Sok helyen ismert misekompozícióról van szó.
Lisznyay tanulmányait a budapesti református főgimnáziumban, a brüsszeli Szalézi Intézetben, a budapesti Széchenyi István Reálgimnáziumban és a Fodor Zeneiskolában
folytatta. 1931-ben felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára, ahol Harmat
Artúr növendékeként 1934-ben egyházkarnagyi oklevelet, Siklós Albert irányítása mellett 1935-ben zeneszerzés diplomát, Dohnányi Ernő mesteriskolájában pedig 1937-ben
zeneszerzői művészi oklevelet szerzett. Ezt követően a Zeneakadémia zongoratanára
lett, ahonnan azonban a személyi kultusz idején, az 1950-es évek elején indoklás nélkül
elbocsátották. Hosszú évtizedeken át a budapesti Terézvárosi templom orgonistája
volt. 1950-től 1971-ig a budapesti Dohány utcai zsinagóga orgonamestereként működött. Tagja volt az OMCE művészeti bizottságának s tanára a budapesti római katolikus kántorképző tanfolyamnak.

október 21.

szombat

17.00- szentmise

október 22.

Évközi 29. vasárnap

9.00- szentmise
17.00 – szentmise

 A félév gyerekmiséi: november 5. és december 3.
Programok:
 17. kedd 15.00 Credo-ház KÖNYVBEMUTATÓ Lázár Ildikó: Rejtőző kavicsok című könyvének író-olvasó találkozója vezeti: Lonkay Márta
 19. csütörtök:18.00 Credo-ház FILMKLUB II. János Pál élete II. rész vezeti:
Vanderlik Tamás
 24. kedd 18.00 Credo-ház „NÉPEK KRISZTUSA MAGYARORSZÁG!” 1956
szakrális költészete Toldi Éva irodalomtörténész, újságíró, előadása
 25. szerda 14.00 Credo-ház „BENEDEK ELEK MESEMONDÓ VERSENY” A
Váci Juhász Gyula Általános Iskola 3-4. évfolyamos tanulóinak előadása
 27. péntek 18.00 Credo-ház „ISTENSZERETŐK” Vallomások két hangra és
hegedűre Szemerédi Bernadett és Széplaky Géza színművész házaspár előadása
 29. vasárnap 18.00 PALOTAKONCERT Püspöki Palota Díszterme
“KÖTÖTTEM BOKRÉTÁT” Megyesi Schwartz Lúcia dalestje Kodály és
Brahms műveiből. Zongorán kísér: Mocsári Emma Ingyenes belépők:
Lonkay Márta szervezőtől igényelhetők: 0620 620-2741
Kiadja a Barátok templomának közössége. 2600 Vác, Géza király tér 12. Plébános: Dr. Varga Lajos segédpüspök
Szerkeszti: Dr. Bednarik Anasztázia, e-mail: bednarikanasztazia@gmail.com és Juhász Péter juhasznandor@vnet.hu
A közzétételre szánt anyagokat e-mailben vagy személyesen, mindig írásban kérjük átadni! A plébánia honlapja:

http://vac-alsovaros.vaciegyhazmegye.hu/

