a váci Ferences templom heti értesít öje
2017. november 19.
15. évf. 41. szám
33. évközi vasárnap
A hét liturgiája:
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
20. hétfő (Szent Mechtild, Szent Ödön-Edward, Valois Szent Félix)
1Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Zs 118,53-61.134.150-158; Lk 18,35-43
Sokan nem akarták megszegni Isten szent törvényét
21. kedd: SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA
2Mak 6,18-31; Zs 3; Lk 19,1-10
Példát mutatok arra, hogyan kell szent törvényekért bátran szép halált halni
22. szerda: SZENT CECÍLIA
2 Mak 7,1.20-31; Zs 16; Lk 19,11-28
A világ Teremtője irgalmasságában vissza is adja nektek életeteket
23. csütörtök (Római Szent Kelemen, Szent Kolumbán)
1Mak 2,15-29; Zs 49; Lk 19,41-44
Mi atyáink törvényéhez ragaszkodunk
24. péntek: DUNG-LAC SZENT ANDRÁS ÉS VIETNAMI VÉRTANÚTÁRSAI
(Szent Krizogonusz, Szent Flóra)
1Mak 4,36-37.52-59; 1Krón 29,10-12; Lk 19,45-48
Az egész nép mély hódolattal arcra borult, és magasztalta az Urat
25. szombat (Alexandriai Szent Katalin)
1Mak 6,1-13; Zs 9,2-19; Lk 20,27-40
Visszagondolok azokra a gonoszságokra, amelyeket véghezvittem
26. vasárnap: KRISZTUS KIRÁLY (főünnep) (Szent Szilveszter apát, Szent Konrád)
Ez 34,11-12.15-17; Zs 22; 1Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
Én magam keresem meg juhaimat, és viselem gondjukat

Vasárnapi orgonamuzsika
november 19-én a 9 órai szentmise után elhangzik:
Bach: g-moll kis prelúdium és fúga
Orgonál: Dr. Bednarik Anasztázia orgonaművész

… Azt azonban világosan kell látni, hogy a tudás e „vertikális” dimenziója nem
foglal magában semmiféle intimizáló zártságot; épp ellenkezőleg, természete szerint kitárul a teremtés dimenziói felé. Miként is lehetne másképp? A Teremtő elismerésével az ember elismeri a teremtmények értékét. Kitárulván a megtestesült Ige
felé, elfogad mindent, ami Benne teremtetett, s amit Ő megváltott. Föl kell újra
fedeznünk a teremtés eredeti és eszkatologikus értelmét, figyelembe véve belső igényeit, ugyanakkor szabadon, felelősen, kreatív módon, derűsen, „megnyugodva”
és szemlélődve örülve neki. Miként a II. Vatikáni Zsinat egy ragyogó részlete emlékeztet: „lelki szegénységben és a lélek szabadságával használva és élvezve a teremtett dolgokat, a világ igaz birtokosa lesz: mint akinek semmije sincs, és mindene megvan. »Minden a tiétek: ti azonban Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az
Istené«
(1Kor 3,22-23)”.
(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)
De hála Istennek, aki megadta nekünk a győzelmet a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Tehát, szeretett testvéreim, legyetek állhatatosak, rendíthetetlenek, tegyetek mindig többet az Úrért, hiszen tudjátok, hogy munkátok nem hiábavaló az Úrban. (1Kor
15,57-58)

Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Segíts nekem Uram a Te kegyelmeddel, hogy a Te neved dicsőségére és felebarátaik
hasznára neveljem gyermekeimet. Add meg nekem az ehhez szükséges türelmet,
erőt. Ámen

Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
Árpád-házi Szent Erzsébet (Sárospatak vagy Pozsony, 1207. júl. 7.? – Marburg, 1231.
nov. 17.) II. András és Merániai Gertrúd lánya. Az öt gyermek közül Erzsébet volt
a harmadik. I. Hermann türingiai tartománygróf kérésére Erzsébetet 4 éves korában eljegyezték Hermann-nal, a tartománygróf fiával. Erzsébet Eisenachba, majd
Wartburgba került. Az irodalom- és zenekedvelő gróf és vallásos felesége mellett
jó nevelést kapott. Vőlegénye 19 évesen meghalt, ekkor öccse, Lajos jegyezte el. Az
esküvőt 1221-ben tartották Eisenachban. Erzsébet a nála 7 évvel, idősebb Lajossal
boldog házasságban élt. Gyermekeik Hermann (1222. márc. 28.), Zsófia (1224.
márc. 20.) és Gertrúd (1227. szept. 29.). Erzsébet gyakran böjtölt, ostorozta magát,
vezeklőövet is hordott. Hermann születése után menedékhelyet alapított árva gyerekek részére. Zsófia születése után hálából 28 ágyas kórházat alapított, ahol maga
is segített a betegápolásban. 1225-ben Lajos, II. Frigyes oldalán hadba indult, Erzsébet vette át a tartomány kormányzását. Az éhínségek, járványok okozta sebek orvoslására, kinyittatta Wartburg éléstárait, a szegényeknek. Maga is mértéktartóan
élt. A családtagok ezt „pazarlás”-nak tartották. Lajos 1227. szept. 11-én elhunyt. IX.
Gergely pápa levelében a szigorú Konrád mestert gyóntatójává és hivatalos védelmezőjévé nevezte ki. Lajos öccsei, Henrik és Konrád, a 20 éves özvegyet megfosztották a vagyona kezelési jogától és férje birtokainak jövedelmétől. Wartburgot

gyermekeivel elhagyta. Fonással tartotta fenn magát, gyermekeit maradék ékszereiből neveltette. Assisi Szent Ferenc harmadrendjének tagja lett, egyszerű szürke
köntösben járt. Gyermekei neveltetése miatt nem tért vissza Magyarországra. IX.
Gergely pápa1235-ben avatta szentté. Marburgi sírja fölé emelt Szent Erzsébettemplom 1283-ban készült el. Magyarországon IV. Béla építtette tiszteletére az első
templomot Kápolnán.

Azt mesélik...
- Amikor egy riporter megkérdezte, hányan dolgoznak a Vatikánban, XXIII. János
pápa állítólag így felelt: „Nagyjából a fele.”
- Röviddel pápává választása után XXIII. János Róma utcáin sétált. Egy pár jött
szembe, és ahogy elhaladtak egymás mellett, meghallotta, hogy a nő odasúgja a
barátjának: „Jó ég, milyen kövér!” Utánuk fordulva megjegyezte: „Hölgyem, gondolom, tudja, hogy a konklávé nem kimondottan szépségverseny.”

Hát, igen…
- A statisztikák szerint a gépjárműbalesetek 23%-át azok okozzák, akik alkoholt fogyasztottak. Tehát a balesetek 77%-át olyanok okozzák, akik vizet, kávét, üdítőt,
tejet isznak.
- Valahányszor megtalálom a siker kulcsát, valaki mindig kicseréli a zárat.
- A tiszta szív mindenben meglátja Istent. (Keresztes Szent János)

Ady Endre: LENNI KELL, LENNI
Rám néznek és minden rendben van:
»Nagy valaki ez, vagy nagy senki.«
Csupán azt nem kérdi senki sem:
Gyűlölni kell–e vagy szeretni?
Úgy bánnak velem, mint kisdeddel,
Hol elaltatnak, hol fölráznak.
Minek születtem: valakinek,
Prófétának vagy zsigorásnak?
Kóbor kutyának sorsa az enyém?
Ötszáz évre kell újra lenni?
Ostoba sors, ostoba sirás:
Lenni kell, lenni, lenni, lenni.

november 25.

szombat

17.00- szentmise

november 26.

Krisztus király vasárnapja

9.00- szentmise
17.00 – 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 25-én dec.2-án szolgálnak, dec. 16-án
pedig egyikük záróvizsgája lesz a szentmise keretében.
Programok:
 Idén ismét megrendezi a Váci Bartók- Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola szokásos Szeretetkoncertjét Szent Erzsébet napja alkalmából. Az idei hangverseny november 20-án hétfőn 18 órakor kezdődik a Cs. Nagy Tamás Hangversenyteremben (Konstantin tér 8.) A változatos műsorra a belépés díjtalan, viszont adományokat
gyűjtenek a Szent Anna Caritas javára. (Az iskola növendékeivel a következő hetekben
találkozhatunk a város közterületein adománygyertyákat árulva.)
 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.
 November 28. kedd 18.00 Pilinszky János: A tenger Emlékezés a katolikus költő halálának 96. évfordulóján. Jelenits István piarista szerzetes, tanár és Dóczy Péter színművész
előadása. Az est házigazdája: dr. Beer Miklós váci megyéspüspök
 November 30. csütörtök 18.00 Filmklub Karol 2 – A pápa, aki ember maradt II. rész Vezeti: Vanderlik Tamás
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/

