a váci Ferences templom heti értesít öje
2017. november 5.
15. évf. 39. szám
31. évközi vasárnap
A hét liturgiája:
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
6. hétfő (Szent Lénárd)
Róm 11,29-36; Zs 68,30-37; Lk 14,12-14
Isten hagyta, hogy hitetlenségbe merüljenek, hogy mindenkin könyörüljön
7. kedd (Szent Willibrord, Szent Engelbert)
Róm 12,5-16a; Zs 130; Lk 14,15-24
Legyetek tüzes lelkületűek: az Úr az, akinek szolgáltok
8. szerda (Szent Kolos, Szent Godfréd)
Róm13,8-10; Zs 111; Lk 14,25-33
A törvény tökéletes teljesítése a szeretet
9. csütörtök: A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE (ünnep)
Ez 47,1-2.8-9.12 vagy 1Kor 3,9c-11 16-17 Zs 45 Jn 2, 13-22 Zs 45 Jn 2,13-22
Víz fakad a templom küszöbe alól: élni fog benne minden
10. péntek: NAGY SZENT LEÓ PÁPA(Avellinoi Szent András)
Róm15,14-21; Zs 97; Lk 16,1-8
Krisztus Jézus szolgájának kell lennem a pogányok között
11. szombat: SZENT MÁRTON
Róm 16,3-9.16.22-27; Zs 144; Lk 16,9-15
Köszöntsétek szent csókkal egymást: Krisztus minden egyháza köszönt titeket
12. vasárnap: ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
(Szent Jozafát, Studita Szent Teodor, Boldog Anasztáz-Asztrik)
Bölcs 6,12-16; Zs 62; 1 Tessz 4,12-17; Mt 25,1-13
A bölcsességet könnyen felismerik, akik szeretik; megtalálják, akik keresik

Vasárnapi orgonamuzsika
november 5-én a 9 órai szentmise után elhangzik:
Bach: g-moll fantázia BWV 542/1
Orgonál: Dr. Bednarik Anasztázia orgonaművész

… A hittel megvilágosított tudás nem szakad el a mindennapi élet tereitől, hanem
azokban lakik, a remény és a prófécia teljes erejével. Az általunk óhajtott humanizmus
egy olyan társadalomért fáradozik, amely az emberi személyre és elidegeníthetetlen jogaira, az igazságosság és a béke értékeire, és – a szolidaritás és a szubszidiaritás szellemében – az egyének, a társadalom és az állam tisztességes kapcsolataira koncentrál.
Olyan humanizmus ez, mely még a gazdagsági fejlődésbe is lelket tud önteni, hiszen
az „minden ember és az egész ember javára” kell, hogy szolgáljon.
Különösen sürgető feladat az együttműködés annak érdekében, hogy a kultúra hiteles
eredményeként megszületett demokrácia igazi mivoltát teljesen biztosítsuk. E témakörben ugyanis aggasztó jelenségek mutatkoznak, pl. amikor a demokráciából puszta
ügyvitelt formálnak, vagy azt gondolják, hogy a többség akaratának kifejezése elegendő
egy törvény erkölcsi megengedettségéhez. Valójában „a demokrácia értéke azokkal az
értékekkel együtt áll vagy bukik, melyeket megtestesít és támogat. Ezen értékek alapja
nem lehet időleges és változékony „többségi” vélemény, hanem csak egy objektív erkölcsi törvény elfogadása, amennyiben az emberi szívbe írt „természeti törvény” az irányadó a polgári törvény számára.”
(Beszéd az egyetemi oktatók világtalálkozójának részvevőihez. II. János Pál pápa, 2000. szept. 9.)

Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól: (Iz 1,2)
És amikor vetsz, nem a leendő növényt veted el, hanem a puszta magot, például a búzáét vagy másét. Isten pedig alakot ad annak, amint akarja, mégpedig minden egyes magnak saját alakot. Nem minden test ugyanaz a test, hanem más az embereké, és más az állatoké, más a madaraké, és más a halaké.
És vannak égi testek és földi testek, de más az égiek fényessége, és más a földieké. Más a fényessége a napnak, más a fényessége a holdnak, és más a fényessége a csillagoknak. Mindegyik csillag különbözik fényességben a másik
csillagtól. Így van a halottak feltámadása is: romlandó testet vetnek el, és romolhatatlan test támad fel; szégyenben vetik el, és dicsőségben támad fel;
gyöngeségben vetik el, s erőben támad fel; érzéki testet vetnek el, és lelki test
támad fel.
(Kor 15,37-44)
Az imádságban legyetek állhatatosak...

(1Tessz 4.2)

Öröm töltött el, amikor ezt mondták nekem: az Úr házába megyünk.
Uram, a Te kegyelmed bőségéből lépek házadba, és szent templomodban
a Te félelmedben leborulok. Uram, vezess engem igazságodban, ellenségeim miatt irányítsd Tefeléd utamat; hogy minden kísértést elkerülve dicsőíthesselek Téged, az egy Istenséget, az Atyát és Fiút és Szent Lelket,
most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
Zorobábel – vagy Zerubbábel ('Bábel sarja'), JÓJÁKIN király unokája, Sealtiel
fia. Káld neve (Sesbaccár) tanúsága szerint Babilonban született. A fogságból
CIRUS engedélyével hazatelepülő zsidó népcsoport vezetője volt; később DÁRIUS kinevezte Júda perzsa helytartójának. JESUA főpappal együtt munkálkodott a Templom újjáépítésén. Ahogy az első templomot salamoninak, a másodikat leginkább zorobábelinek nevezték. Tekintélye igen nagy volt a fogság
utáni kor zsidóságának szemében. ZAKARIÁS egyenesen a MESSIÁSt vagy
annak előképét ünnepelte benne.
Hát, igen…
- Ha úgy érzed, hogy valaki kerül téged, soha ne zavard meg benne!
- Mindig is néptáncos akartam lenni, de rá kellett jönnöm, hogy ahogy én táncolok, olyan nép nincs.
- A fej és a gyomor között az a különbség, hogy a gyomor jelzi, ha üres.
Azt mesélik...
Egy bíboros nehezményezte, hogy a vatikáni fizetésemelés után az egyik alkalmazott ugyanannyit keres, mint a bíboros. A XXIII. János pápa azt mondta:
„Annak az alkalmazottnak tíz gyereke van; remélem, a bíborosnak nincsen.”

Ady Endre: A VERSELŐ ASSZONYOK
Nővéreim, verselő asszonyok,
Hogyan látjátok ti a Szépet?
Szebben kacag, hangosabban zokog
Tibennetek az élet?
Szerelem, szülés, lét és költözés:
Az élet- Szfinx nem asszony mása?
Bizonyosan nagyobb megkönnyülés
Az asszonynak sírása.
Bizonyosan szebb az örömötök
S harc nélkül jobban mertek sírni.
Óh, áldott az az asszonyok között,
Aki verset tud írni.

november 11.

szombat

17.00- szentmise

november 12.

Évközi 32. vasárnap

9.00- gyerekmise
17.00 – szentmise

 A félév gyerekmiséi: december 3.
 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
11, 18, 25, dec.2-án szolgálnak, dec. 16-án pedig egyikük záróvizsgája lesz a
szentmise keretében.
Programok:
 November 8. szerda 18.00 Reformáció 500 (záróesemény) Előadó: Meláth Attila baptista lelkipásztor. Téma: A habánok
 November 9. csütörtök 18.00 „Guzsalyasban”A Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium végzős hallgatóinak népzenei koncertje. Az előadás után moldvai táncház.
 November 14. kedd 18.00 Életben vagy?! Könyvbemutató Balázs Zsuzsa és
Kékesi Enikő, a Katolikus Rádió riportereinek könyvbemutatója. Utána dedikálás és kötetlen beszélgetés az alkotókkal.
 November 18. szombat 18.00 - Palotakoncert Duo Klavi Art Bizják Dóra és
Zentai Károly zongoraestje.A négykezes zongoramuzsika aranykora,
Brahms és kortársai
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/

