a váci Ferences templom heti értesít öje
2017. október 29.
15. évf. 38. szám
30. évközi vasárnap
A hét liturgiája:
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
30. hétfő
Róm 8,12-17; Zs 67,2-21; Lk 13,10-17
A fogadott fiúság Lelkét kaptátok, akiben azt kiáltjuk: Abba, Atyánk!
31. kedd (Szent Wolfgang, Boldog Romzsa Tódor)
Róm 8,18-25; Zs 125; Lk 13,18-21
A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja
1. szerda: MINDENSZENTEK (főünnep)
Jel 7,2-4.9-14; Zs 23; 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a
Ott állnak a trón és a Bárány színe előtt fehér ruhába öltözve
2. csütörtök: HALOTTAK NAPJA (Szent Tóbiás)
Jób 19,1.23-27a vagy Róm 5,5-11 Zs 26 Jn 6,37-40
Ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent
3. péntek (Porres Szent Márton, Szent Hubertusz, Szent Szilvia)
Róm 9,1-5; Zs 147; Lk 14,1-6
Azt kívánnám, hogy magam legyek távol átkozottként Krisztustól testvéreimért
4. szombat: BORROMEO SZENT KÁROLY
Róm 11,1-2a.11-12.25-29; Zs 93; Lk 14,1.7-11
Isten nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását
5. vasárnap: ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP(Szent Imre)
Mal 1,14b - 2,2b.8-10; Zs 130; 1Tessz 2,7b-9.13; Mt 23,1-12
Egy atyánk van mindnyájunknak, miért vagyunk hűtlenek egymáshoz

Vasárnapi orgonamuzsika
október 29-én a 9 órai szentmise után elhangzik:
Bach: c-moll prelúdium BWV 546/1
Orgonál: Dr. Bednarik Anasztázia orgonaművész

… A szentmisében, a krisztusi keresztáldozat vértelen megújításakor – a küzdő és tisztulásban szenvedő egyház mellett – jelen van a teljes megdicsőült egyház is; számolatlanul
vesznek bennünket körül az angyalok és a szentek. A Katekizmus így magyarázza ezt a
misztériumot: „Azok tehát, akik (a liturgiát) ünneplik, a jeleken túl, már most az égi istentiszteletben vesznek részt, ott, ahol az ünneplés csupa közösség és ünnep.” Manapság igen
elterjedt vélemény az, hogy mi, akik itt ülünk, vagyunk a liturgia ünneplésének legfőbb alanyai, valójában ez nem így van. A szentmisében ugyanis Isten szent angyala viszi el a legszentebb áldozatot a mennyei oltárra, az isteni Fölség színe elé (Supplices Te rogamus), és
vele együtt misztikusan mi is kilépünk önmagunkból, bebocsátást nyerünk a mennyei szentélybe, egy természetfölötti valóságnak leszünk kivételezett részesei.
…Mindenszentek ragyogó ünnepe a mi végső sorsunknak, a beteljesült üdvösségnek ezt a
lenyűgöző és dicsőséges látomását tárja elénk: a szentek megszámlálhatatlan seregét a
mennyei liturgia közösségében. Fohászkodjunk bizalommal a könyörületes Istenhez, hogy a
mai misében előre megízlelhessük azt a fogyhatatlan örömöt, melyben a választottak a megdicsőült Krisztus menyegzős asztaláról részesülve osztoznak. (Alácsi Ervin János)

Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól: (Iz 1,2)
Ennek a romlandó testnek föl kell öltenie a romlatlanságot, ennek a halandónak a
halhatatlanságot. Mikor pedig a romlandó test romlatlanságba öltözik, s a halandó
halhatatlanságba, akkor válik valóra az Írás szava: „A győzelem elnyelte a halált:
halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod?” A halál fullánkja a bűn, a bűn
ereje pedig a törvény. De Istennek hála! Ő segít minket győzelemre Urunk Jézus
Krisztus által. (1Kor 15,53-57)

Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
Mindenszentek ünnepe. Mai formájában is több, mint ezeréves ünnep. Eredetében és
jelentésében visszamegy az első keresztény századokra. A hajdani rómaiaknál az ünneplés és tisztelet legnagyobb foka volt, hogy őseiknek és hőseiknek isteni és félisteni
címeket adományoztak, akiknek aztán szobrot emeltek, esetleg szentélyt állítottak.
Marcus Agrippa az összes isten tiszteletére templomot építtetett Kr.e. 27-ben, s Pantheonnak nevezték el. Itt mutattak be áldozatot az összes isten tiszteletére. A keresztények az egy igaz Istent imádták, amiért többen életükkel fizettek. Sok ezren haltak
meg hitükért Róma városában is, az első századokban. A vértanúkat az élők hősöknek
tartották, és tisztelték őket, ők voltak méltók a feltámadt Krisztust, az égi Bárányt kísérni a mennyei Jeruzsálemben, akik vértanúhalálukban, véres életáldozatukban lettek Krisztushoz hasonlóvá. Ünnepük, az összes mártírok ünnepe a húsvéti időszakban volt, a húsvét utáni pénteken. IV. Bonifác pápa 610. máj. 13-án keresztény templommá szentelte a Pantheont, a keresztény mártírok tiszteletére ,,Sancta Maria ad
Martyres''. IV. Gergely pápa (827-844) helyezte át az ünnepet nov. 1-jére, amely az öszszes szentek ünnepévé vált. Az ünnep célja, hogy az összes szentet – nemcsak azokat,
akiket az Egyház hivatalosan szentnek nyilvánított – közös napon ünnepeljük. „Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat”.

Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Üdvözítő Urunk! Kérünk téged, fogadd országodba híveidnek lelkét, akikért szent
véredet kiontottad. Te, aki a keresztfán meghallgattad a jobb latrot, és a paradicsomnak örömét ígérted néki, hallgasd meg híveidnek kiáltását is, és oldozd fel a
világból kimúlt szolgáid lelkét minden bűnük kötelékétől, hogy a feltámadásnak
dicsőségében a választottak között részesüljenek az örök életben. Adj nekik, Uram,
örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik! Ámen.

Hát, igen…
- Én vagyok az egyetlen, akivel, ha beszéltem, mindig őszinte volt. (Edda)
- Figyelj oda az ellenségeidre, mert ők veszik észre először a hibáidat! (Antiszthenész)
- Ne feledd, akinek barátai vannak, nem lehet felesleges!

Azt mesélik...
Királyhegyi Pál Karinthyval és Molnár Ferenccel sétált. Királyhegyi akkor még
kezdő újságíró volt. Molnár Ferenc azt mondta: – Na, a Királyhegyi megkérdezi az
első járókelőt, melyikünket ismeri. Fogadjunk, hogy engem fog. Fogadtak. Királyhegyi oda ment az első szembejövőhöz. – Bocsásson meg, uram, melyiket ismeri
az ott álló két úr közül? – Egyiket sem Királyhegyi úr.

Ady Endre: ADD NEKEM A SZEMEIDET
Add nekem a te szemeidet,
Hogy vénülő arcomba ássam,
Hogy én magam pompásnak lássam.
Add nekem a te szemeidet,
Kék látásod, mely mindig épít,
Mindig irgalmaz, mindig szépít.
Add nekem a te szemeidet,
Amelyek ölnek, égnek, vágynak,
Amelyek engem szépnek látnak.

november 4.

szombat

17.00- szentmise

november 5.

Évközi 31. vasárnap

9.00- szentmise
17.00 – szentmise

 A félév gyerekmiséi: november 12. (VÁLTOZÁS!!!!) és december 3.
 November 1-jén Mindenszentek ünnepén templomunkban NEM lesz szentmise.
 A tavalyi tanévhez hasonlóan szombatonként az Apor Vilmos Katolikus Főiskola kántor szakos hallgatói szolgálnak a szentmisén. Esetleges hibáikért
elnézést kérek előre is. Fogadjuk őket szeretettel. A továbbiakban november
4, 11, 18, 25, dec.2-án szolgálnak, dec. 16-án pedig egyikük záróvizsgája lesz
a szentmise keretében.
Programok:
 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
 November 8. szerda 18.00 Reformáció 500 (záróesemény)Előadó: Meláth Attila baptista lelkipásztorTéma: A habánok
 November 9. csütörtök 18.00 „Guzsalyasban”A Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium végzős hallgatóinak népzenei koncertje.Az előadás után moldvai táncház.
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/

