a váci Ferences templom heti értesít öje
2017. november 26.
15. évf. 42. szám
34. évközi vasárnap Krisztus Király
A hét liturgiája:
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
27. hétfő (Szent Virgil)
Dán 1,1-6.8-20; Dán 3,52-56; Lk 21,1-4
Ezeknek az ifjaknak az Isten tudományt és jártasságot adott minden bölcsességben
28. kedd(Marchiai Szent Jakab)
Dán 2,31-45; Dán3,57-61; Lk 21,5-11
Isten megmutatta a királynak azt, ami történni fog
29. szerda
Dán 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Dán 3,62-67; Lk 21,12-19
Ujjak jelentek meg: emberéhez hasonló kéz írt a falra
30. csütörtök: SZENT ANDRÁS APOSTOL (ünnep)
Róm 10,9-18; Zs 18A; Mt 4,18-22
A hit hallásból ered, a hallás pedig Krisztus igéjéből
1. péntek (Szent Blanka, Boldog Charles de Foucauld)
Dán 7,2-14; Dán 3,75-81; Lk 21,29-33
Az ég felhőiben valaki jött, aki olyan volt, mint az emberfia
2. szombat (Szent Lúciusz, Szent Szilvánusz)
Dán 7,15-27; Dán 3,82-87; Lk 21,34-36
A Felséges szentjeinek népéé lesz az ég alatt minden ország királyi uralma
3. vasárnap: ADVENT 1. VASÁRNAPJA (B)(Xavéri Szent Ferenc, Szent Szofoniás)
Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7; Zs 79; 1Kor 1,3-9; Mk 13,33-37
Mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk: kezed alkotása vagyunk mindannyian

Vasárnapi orgonamuzsika
november 26-án a 9 órai szentmise után elhangzik:
Bach: G-dúr prelúdium
Orgonál: Dr. Bednarik Anasztázia orgonaművész

… Az evangéliumból a világnak és az embernek olyan felfogása származik,
mely szüntelenül fölszabadítja a kulturális, emberies és etikai értékeket az
élet és a történelem tisztességes szemléletére. Legyetek erről mélyen meggyőződve, és ezt tegyétek munkátok kritériumává. Az Egyház, melynek történetileg elsődleges szerepe van az egyetemek kialakulásában, változatlanul mély
szimpátiával tekint rájuk, és Önöktől döntő hozzájárulást vár ahhoz, hogy
ez az intézmény úgy lépjen be az új évezredbe, hogy teljesen magára talál,
mint olyan hely, ahol kvalifikált módon bontakozik ki a tudásvágy, az igazság szenvedélyes szeretete és az ember jövőjével való törődés. E jubileumi találkozás hagyjon mindannyiukban eltörölhetetlen jelet, s adjon új erőt e nagyon fontos feladathoz. E jókívánsággal áldom meg Önöket Krisztus, a történelem Ura és az ember Megváltója nevében tiszta szívemből. (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)
A fiú tiszteli atyját és a szolga urát. Ha tehát én atya vagyok, hol az én tiszteletem, és ha én Úr vagyok, hol a félelem tőlem? – mondja a Seregek Ura nektek,
papok, akik megvetitek nevemet. Azt kérdezitek: ‘Miben vetettük meg nevedet?’ Tisztátalan kenyeret mutattok be oltáromon! Azt kérdezitek: ‘Mivel tettük tisztátalanná?’ Azzal, hogy azt gondoljátok: ‘Az Úr asztalát semmibe sem
kell venni!’(Mal 1,6-7)
Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Aki apostolaidat a szeretet kötelékével fűzted egymáshoz, Krisztus, és bennünket, hűséges szolgáidat is ezzel a kötelékkel szorosan Magadhoz kötöttél,
add meg nekünk, hogy parancsolataidat teljesíthessük, és képmutatás nélkül
szeressük egymást, Isten Szülőjének közbenjárásai által, Egyedülvaló Emberszerető. (orthodox ima)
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
Zsuzsanna – ('liliom') jámbor zsidóasszony, akit a ház két gyakori vendége, a
nép két véne megkívánt, és a kertjében, fürdőzés közben meglepve őt, kényszeríteni akarták, hogy háljon velük. Az asszony ellenállt, mire a két vén megvádolta, hogy egy ifjúval látták szerelmeskedni. A közösség hitelt adott a tekintélyes férfiak szavának, s már megkövezni vitték Zsuzsannát, amikor az
ifjú Dániel közbelépett, és ügyes keresztkérdésekkel rábizonyította a vádlókra
hazugságukat. A nép a rágalmazókat kövezte meg. Az elbeszélés Dániel könyvének függelékében található, és csak a katolikus kánonban szerepel. A „vének”, voltaképp java korú férfiak, a „nép vénei” kifejezés ugyanis a tekintélyes, de nem feltétlenül öreg elöljárókat jelentette

Azt mesélik...
Egy vatikáni tisztségviselő azt mondta XXIII. János pápának: „teljességgel lehetetlen”, hogy 1963-ban megnyissák a II. Vatikáni Zsinatot. „Jó, akkor 1962ben fogjuk megnyitni” – felelte. És meg is nyitotta.
Hát, igen…
- Bizonyos szint fölött nem süllyedünk bizonyos szint alá. (Eszterházy P.)
- A fény gyorsabban terjed a hangnál, ezért van az, hogy ránézésre valaki addig szimpatikus, míg meg nem szólal.
- A gyermekkor olyan, mint ha részeg lennél. Mindenki emlékszik rá mit csináltál, kivéve téged.
Krisztus Király vasárnapja az egyházi év utolsó vasárnapja. Krisztus királyi
méltóságának a 20. századig nem volt külön ünnepe. XIII. Leó pápa az 1900as jubileumi év alkalmából a 20. sz. királyának hirdette ki a Megváltót, ezzel
előkészítette a Krisztus Király ünnepet. Akkor világszerte mindenütt a hegyek
ormán, magaslatokon kereszteket és Krisztus-szobrokat állítottak a Megváltó
emlékezetére. Az I. világháború után XI. Pius pápa a niceai zsinat 1600. évfordulóján, szentévet hirdetett, melynek mottója: „Krisztus békéje uralkodjék
Krisztus országában!” A szentév végén, dec. 11-én rendelte el a pápa a „Quas
primas” enciklikával Krisztus Király ünnepét. Az ünnepet a pápa október
utolsó vasárnapjára tette, 1969 óta az utolsó évközi vasárnapon, november végén üljük.

Juhász Gyula: Ámen
Majd elmúlok szelíden, mint egy álom
És följárok bús téli éjszakákon.
A magyar bánat szenderét virrasztom
S kopogtatok a túlvilági ajtón.
A magyar Istent kérem csöndesen meg,
Hogy irgalmazzon árva nemzetemnek
S véremnek bíborából lesz kelendő
Az új hajnal, a boldogabb jövendő.
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6.30 - Rorate szentmise
6.30 - Rorate 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 dec.2-án szolgálnak, dec.
16-án pedig egyikük záróvizsgája lesz a szentmise keretében.
Programok:
 November 28. kedd 18.00 Credo ház 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 Credo ház 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/

