a váci Ferences templom heti értesít öje
2017. november 12.
15. évf. 40. szám
32. évközi vasárnap
A hét liturgiája:
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
13. hétfő (Magyar szentek és boldogok)
Bölcs 1,1-7; Zs 138; Lk 17,1-6
Az Úr Lelke betölti a föld kerekségét
14. kedd (Szent Hypatiusz-Huba)
Bölcs 2,23 - 3,9; Zs 33; Lk 17,7-10
Úgy látszott a balgák szemében, hogy meghaltak, de ők békességben vannak
15. szerda (Nagy Szent Albert, Szent Lipót)
Bölcs 6,1-11; Zs 81; Lk 17,11-19
Bölcsességet tanuljatok, és el ne essetek
16. csütörtök (Skóciai Szent Margit, Szent Otmár)
Bölcs 7,22 - 8,1; Zs 118,89-91.130-135.175; Lk 17,20-25
A bölcsesség az örök világosság kisugárzása
17. péntek (Nagy Szent Gertrúd, Szent Ányos, Tours-i Szent Gergely, Szent Hilda)
Bölcs 13,1-9; Zs 18,2-5; Lk 17,26-37
A teremtmények nagyságából, szépségéből meg lehet ismerni azok teremtőjét
18. szombat (Szent Péter és Szent Pál bazilikák felszentelése, Szent Noé)
Bölcs 18,14-16; 19,6-9; Zs 104,2-3.36-43; Lk 18,1-8
Mindenható igéd az égből ott termett a pusztulásra szánt föld közepén
19. vasárnap: ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
(ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET, Szent Abdiás, Szent Geláz)
Péld 31,10-13.19-20.30-31; Zs 127; 1Tessz 5,1-6; Mt 25,14-30
Az Urat félő asszony dicséretre méltó: dicsérjétek tetteiért minden helyen

Vasárnapi orgonamuzsika
november 12-én elmarad

… Az igazságban gyökerező keresztény humanizmus magában foglalja a Transzcendens
iránti nyitottságot. Az ember igazsága és nagysága abban rejlik, hogy a látható világ egyetlen öntudatra képes teremtménye, aki fölismeri, hogy egy mindenekfölötti misztérium szólította meg, amelynek az ész és a hit közösen adja az Isten nevet. Olyan humanizmusra van
szükségünk, melyben a tudomány és a hit horizontja többé nincs összeütközésben.
Nem elégedhetünk meg azonban olyan kétértelmű közeledéssel, mint amilyet az a kultúra
támogat, mely kétségbe vonja az ész igazságot megismerő képességét. Ezen az úton azt kockáztatnánk, hogy a hitet érzelmekre, hangulatra, művészetre – azaz minden kritikai alaptól
megfosztott hitre – redukálnánk. Ez pedig már nem volna a keresztény hit, mely értelmes és
felelős csatlakozást igényel mindahhoz, amit Isten Krisztusban kinyilatkoztatott. A hit nem
az ész hamujából csírázik ki! Nagyon buzdítom mindnyájukat, az egyetem embereit, hogy
tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy helyreálljon az Igazság és az Abszolútum felé
nyitott tudás horizontja.
(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)
Íme, titkot mondok nektek: Nem fogunk ugyan mindnyájan meghalni, de mindnyájan el fogunk változni: hirtelen, egy szempillantás alatt, a végső harsonaszóra,
mert megszólal a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlan állapotban, mi
pedig elváltozunk. Mert ennek a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és ennek a halandó testnek halhatatlanságba kell öltöznie. Amikor pedig ez a
romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba, akkor
beteljesedik az ige, amely írva van: » Elnyelte a halált a diadal. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? « (1Kor 15,51-55)

Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Jertek, hódoljunk Istennek, a mi Királyunknak. Jertek, hódoljunk és boruljunk le
Krisztus Isten, a mi Királyunk előtt. Jertek, hódoljunk és boruljunk le Maga Krisztus, a mi Királyunk és Istenünk előtt.

Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
Zimri – vagy Zámbri ('a dicsőített') Izrael királya (úr. Kr.e. 885), a harci szekerek
parancsnoka Élá alatt a Bibliában (1Kir). Amikor királya Tircában lakomázott, öszszeesküvők élén rátört és megölte Élá izráeli királyt, kiirtva Bása, Élá apjának egész
házát, ahogy a próféta megjósolta. A trónon azonban nem tudott megmaradni,
mert a népnek nem tetszett Zimri hatalomra törése, és Gibbethon közelében a hadsereg fővezérét, Omrit választották királlyá. Ezután a város, Thirsa ellen vonultak.
Mikor Zimri látta, hogy a várost bevették, magára gyújtotta a palotát, öngyilkos
lett. Hét napig uralkodott Izraelen.

Azt mesélik...
„Éjjelente gyakran felébredek, - mesélte szent XXIII. János pápa - eltöprengek a világ súlyos problémáin, és elhatározom, hogy mindezt el kell mondanom a pápának. Aztán másnap, mikor felébredek, rájövök, hogy én vagyok a pápa.”

Hát, igen…
- Ha a gyaloglás egészséges lenne, a postások örökké élnének.
- A bálna egész nap úszik, halat eszik, vizet iszik, mégis kövér.
- A teknősbéka nem szalad, nem úszik, nem ugrál, nem siet és 450 évig él. A nyuszi
szalad, ugrál és vegetáriánus, él 5 évet.

Ízleljétek és lássátok...

(34. Zsolt)

- Az élet azért van, hogy odaadjuk. Sokszor mondtam, hogy a mi életünk olyan,
mint egy marék aranypor. Hatalmas érték, kincs. De hogyha nem adjuk oda valamiért, akkor is kiperegnek a mindennapok az ujjaink közül. (Böjte Csaba)
- Az óvodáinknak, iskoláinknak nem bajnokképző tanfolyamoknak kellene lenniük, nem hiszem, hogy egy iskola versenyistálló kellene, hogy legyen, ahol egyetlen dolog számít, az individuális eredmények, a sikerek, hanem az életre felkészítő,
az életnek szerves részét alkotó terek, ahol egy reális világba kilépésre készítjük fel
a gyermekeinket. (Böjte Csaba)
PETRO KIZKO: ÉLJEN MAGYARORSZÁG!
Szavakban nem lehet leírni,
s képekben ábrázolni azt,
mikor az izzó kard elől mar
a félelem el nem szalaszt.
Páncél erőtlen ellenük,
kiknek a lélek több a testnél.
Táplálónk egy cél, mozgat,
magyar barát, magyar vértestvér!
Egy cél: szabadság, becsület,
saját hazánkat visszakapni,
s a betolakvó idegent
kiűzni-vetni, elzavarni.
Magyar barát, milliók sorsa
dől veled el, a helyzetünk.
Te — törhetetlen vagy a harcban
s kézbe mi is fegyvert veszünk
Ahogy kívánja sok fia,
Magyarország olyan lehessen
Budapest fölött zászlajuk
évszázadokon át lenghessen!
1957.
Ukránból fordította: Sulyok Vince

november 18.

szombat

17.00- szentmise

november 19.

Évközi 33. vasárnap

9.00- szentmise
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
18, 25, dec.2-án szolgálnak, dec. 16-án pedig egyikük záróvizsgája lesz a
szentmise keretében.
Programok:
 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
 November 20. hétfő 14.00 A Váci Juhász Gyula Általános Iskola Benedek Elek
Mesemondó Versenye 1-2. évfolyam
 November 21. kedd 17.30 Katáng klub Daltanítás, tánc, zene kisgyermekes
családoknak.
 November 23. csütörtök 18.00 Filmklub Karol 2 – A pápa, aki ember maradt
I. rész Vezeti: Vanderlik Tamás
 November 24. péntek 17.00 Mitől különleges a magyar reformáció? Molnár
Antal történész előadása A Váci Múzeum Egyesület szervezésében
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/

