a váci Ferences templom heti értesít öje
2017. október 22.
15. évf. 37. szám
29. évközi vasárnap
A hét liturgiája:
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
23. hétfő: KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS (Szent Szeverin)
Róm 4,20-25; Lk 1,69-75; Lk 12,13-21
Nekünk is megigazulásunkra szolgál, ha hiszünk abban, aki föltámasztotta Urunkat
24. kedd
(Claret Szent Antal Mária, Szent Gilbert)
Róm 5,12.15b.17-19.20b-21; Zs 39; Lk 12,35-38
Egynek igaz volta miatt árad ki minden emberre az életadó megigazulás
25. szerda: Pannonhalmi SZENT MÓR
Róm 6,12-18; Zs 123; Lk 12,39-48
A bűntől megszabadulva az igaz élet szolgái lettetek
26. csütörtök
Róm 6,19-23; Zs 1; Lk 12,49-53
Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban
27. péntek
Róm 7,18-25a; Zs 118,66-68.76-77.93-94; Lk 12,54-59
Bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok kész
28. szombat: SZENT SIMON ÉS JÚDÁS(TÁDÉ) APOSTOLOK (ünnep)
Ef 2,19-22; Zs 18A; Lk 6,12-16
Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok
29. vasárnap: ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
Kiv 22,20-26; Zs 17; 1Tessz 1,5c-10; Mt 22,34-40
Ha hozzám kiált a szegény segítségért, meghallgatom

Vasárnapi orgonamuzsika
október 22-én a 9 órai szentmise után elhangzik:
Bach: c-moll prelúdium BWV 546/1
Orgonál: Dr. Bednarik Anasztázia orgonaművész

Atyai szívünk aggódik a magyar nép ellen elkövetett gonosztettek miatt, amelyeket azért
szenved, mert elkövette azt a „bűnt”, hogy az alapvető emberi jogok tiszteletben tartására
törekedett. …Nagyon sok vért ontottak ki igazságtalanul. Nagyon sok gyászos esemény,
nagyon sok öldöklés történt most váratlanul. A bizalom vékony szála, mely ismét kezdte
egyesíteni a népeket, és kissé összefűzni a szíveiket, úgy látszik, elszakadt; gyanú és igazságtalanság vájt még mélyebb elválasztó szakadékot. Az egész világ jogosan rökönyödött
meg az erő alkalmazásához való visszatérés gyorsaságának láttán, …De minden egyéb súlyos gondon túlmenően ránehezednek az emberek gondolataira a magyarországi gyászos
események. …Lehetséges az, hogy a világ közönyösen szemlélje embertestvéreit és magukra
hagyja őket, hogy a lealacsonyító rabszolgaság legyen a sorsuk? …Béke, szabadság! Eljött
az óra, amikor ezek a súlyos szavak nem engednek többé teret a kétértelműségnek. Visszakapták eredeti tiszta jelentésüket, ahogy Mi is mindig értettük azokat, és amelyet a természet
törvényeiből és a Teremtő akaratának megnyilvánulásából vontak le. XII. Piusz
(Részlet: Aggodalmak a jelenlegi világesemények miatt. XII. Piusz pápa 1956. november 10-i rádiószózata)

Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól: (Iz 1,2)
Aki ellenben figyelmesen tanulmányozza a szabadság tökéletes törvényét, és ki is
tart mellette, aki nem feledékeny hallgatója, hanem tettekre váltója, az teljesítésében boldog lesz. (Jak 1,25)
Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Dicsérjük, mert jó az Úr, áldjuk szakadatlanul. Megszán, ha utunk setét, ránk ejti tekintetét. Dicsérjük hát, jó az Úr áldjuk szakadatlanul, mert irgalma sziklaszál.

EVERT WERKMAN: KI MA KÉTELKEDIK...
Ki még ma kételkedik, nem hisz saját szívének:
Akad-e föld, hol a jogot így megtaposták?
Ím, ezer mély sebből vérzik Magyarország!
Egy órán át örült a szabadságnak, fénynek
E kínzott nép, a csúfolt, áltatott. S rideg
Sötét a gyászos éjszaka. Érzed kínjait
A népnek, kit gaz zsarnoka elárult, sírba vitt?
Ha még ma is kételkedsz, hol van eszed s szíved?
Ennyi könny láttán mi ad vigaszt még? Az eszme?
Jelszó? Zászló? Jajdulás? A népnek ezrein
Dübörgött át a túlerő, s lehengerelte.
Hamis zászló leng ma ott, mi gaztettet takar.
Vörös az Ég, vörös a Föld. De Testvéreim,
Higgyetek: szabad lesz még hazátok és magyar.
Hollandból fordította: Kisjókai Erzsébet

Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
MINDSZENTY JÓZSEF bíboros (*Csehimindszent, 1892. márc. 29. +Bécs, 1975.
máj. 6.; 1942-ig Pehm József) A szombathelyi premontrei gimnáziumban tanult, a
teológiát a ugyanitt papnevelő intézetben végezte, 1915-ben pappá szentelték.
1919. febr. 9-máj. 15 között letartóztatták, a direktórium kiutasította Zala megyéből,
szülőfalujába internálta. 1921-től Zalaegerszeg plébánosa, ahol fölépíttette a zalaegerszegi ferences templomot és kolostort, a Notre Dame nővérek anyaházát és tanítónőképzőjét, elemi és polgári iskoláját; szegények számára 34 főt befogadó szeretetotthont alapított. Részt vett a Göcseji Múzeum létrehozásában, nyomdát létesített. 1927-ben 19 új templomot, 7 plébániaépületet, 9 misézőhelyet, 12 iskolát építtetett. 1937-től pápai prelátus. Jelezte a kommunizmus és a nemzetiszocializmus
veszélyét a magyar katolikus egyházra. XII. Pius 1944. márc. 4-én veszprémi püspökké nevezte ki. Tiltakozott a zsidók elhurcolása ellen. A veszprémi nyilas hatóság letartóztatta. Sopronkőhidán raboskodott. XII. Pius 1945. aug. 16-án kinevezte
esztergomi érsekké. 1946. febr. 21-én a pápa bíborossá kreálta. Megszólalt a felvidéki magyarság deportálása, a délvidéki magyarok tömeges lemészárlása, a német
kitelepítés embertelensége miatt. 1948. dec. 26-án letartóztatták. A fogságban testileg-lelkileg megkínozták, 1949. febr. 8- án első fokon, júl. 6-9-én másodfokon életfogytiglani fegyházra ítélték. 6 év budapesti börtön után 1955. aug. 17-től
Püspökszentlászlón, majd Felsőpetényben tartották fogva. 1956. okt. 30-án éjjel magyar katonák szabadították ki fogságából. Nagy Imre kérésére nov. 3-án beszédet
mondott a Szabad Magyar Rádióban. Nov. 4-én hajnalban az USA nagykövetségén
kért menedéket. A Kádár-kormány nem engedte visszatérni érseki székébe. Mindszenty a Vatikánba távozásához a kormány akkor járul hozzá, ha a Vatikán biztosítja: Mindszenty nem nyilatkozik elítéléséről és fogságáról, a hazai politikai viszonyokról, a magyar katolikus egyház helyzetéről, s lemond érseki tisztéről. Vatikán
először elutasította, majd elfogadta a föltételeket. Mindszenty, teljesítve VI. Pál kérését, 1971. szept. 28-án elhagyta a követséget és Rómába ment. VI. Pál 1973. nov.
1-én levélben kérte Mindszentyt a lemondásra, de lelkipásztori okokra hivatkozva
Mindszenty ezt nem teljesíthette. Dec. 18-án a VI. Pál megüresedettnek nyilvánította az esztergomi érseki széket. A pápa utasítására Mindszenty nem használta az
érseki címét. Sorra látogatta a magyar diaszpórát. Venezuelai útjáról visszatérve
beteg lett, s Bécsben meghalt. Végakarata szerint máj. 15-én Mariazellben temették
el. A temetést Franz König bécsi, Joseph Döpfner müncheni bíboros érsek, László
István eisenstadti és a grazi püspök végezte.

október 28.

szombat

17.00- szentmise

október 29.

Évközi 30. vasárnap

9.00- szentmise
17.00 – szentmise

 A félév gyerekmiséi: november 12 (VÁLTOZÁS!!!!) és december 3.
 22-én vasárnap 19 órakor lesz a VIII. Ünnepi orgonahangverseny az 1956os forradalom emlékére és Liszt Ferenc születésnapja tiszteletére a székesegyházban.
Közreműködik: Dr. Bednarik Anasztázia és Dr. Csanádi László orgonaművész. Műsoron: Bach, Liszt? Franck, Kodály és Vierne művek.
A belépés díjtalan.
Programok:
 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/

