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A hét liturgiája:
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
4. hétfő (Damaszkuszi Szent János, Szent Borbála)
Iz 2,1-5; Zs 121; Mt 8,5-11
Eljön a sok nép, és ezt mondják: menjünk föl az Úr hegyére
5. kedd (Szent Szabbas)
Iz 11,1-10; Zs 71; Lk 10,21-24
Az Úr Lelke nyugszik rajta
6. szerda (Szent Miklós)
Iz 25,6-10a; Zs 22; Mt 15,29-37
Itt van az Úr, benne reménykedtünk: vigadjunk és örüljünk!
7. csütörtök: SZENT AMBRUS
Iz 26,1-6; Zs 117; Mt 7,21.24-27
Bízzatok az Úrban, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre
8. péntek: SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA (főünnep)
Ter 3,9-15.20; Zs 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38
Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt
9. szombat(Szent Cuauhtlatoatzin Didák)
Iz 30,18-21.23-26; Zs 146; Mt 9,35 - 10,1.6-8
Megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz
10. vasárnap: ADVENT 2. VASÁRNAPJA
Iz 40,1-5.9-11; Zs 84; 2Pét 3,8-14; Mk 1,1-8
Építsetek utat a pusztában az Úrnak

Vasárnapi orgonamuzsika
december 3-án elmarad

… AZ ÚR NAPJA – ahogy a vasárnapot az apostoli időktől kezdve nevezték
– az Egyház története folyamán mindig kiváltságos figyelmet élvezett, mert
szoros összefüggésben áll a keresztény misztérium lényegi magvával. A vasárnap ugyanis az idő heti ritmusában Krisztus föltámadása napjára emlékeztet. A hét húsvétja, amikor megünnepeljük Krisztus győzelmét a bűn és
halál fölött, az első teremtés beteljesedését Őbenne és „az új teremtés” kezdetét. A világ első napjának imádással és hálával telt felidézése, ugyanakkor
tevékenyen reménykedő elővételezése az „utolsó napnak”, amelyen Krisztus
újra eljön dicsőségben és újjá fog alkotni mindent.
Méltán alkalmazzuk a vasárnapra a zsoltáros örömteli kiáltását: „Ezt a napot az Úristen adta, örvendezzünk és vigadjunk rajta!”. Ezen örömre felhívás,
mely a húsvéti liturgiának része lett, kifejezi az ámulatot, mely eltöltötte az
asszonyokat, akik ott voltak Krisztus megfeszítésénél, és „a szombatok első
napján, jókor reggel” a sírhoz siettek és azt üresen találták. Meghívás a két
emmauszi tanítvány örömének átélésére, akik úgy érezték, hogy „lángol a szívük”, miközben a Feltámadott csatlakozott hozzájuk útjukon, magyarázta
nekik az Írásokat és feltárta magát „a kenyértörésben”. Annak az eleinte bizonytalankodó, azután túláradó örömnek a visszhangja, amit az apostolok
éltek át ugyanazon nap estéjén, amikor a föltámadott Jézus meglátogatta és
megajándékozta őket békéjével és Szent Lelkével.
(DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele a vasárnap megszenteléséről1998. május 31.)

Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól: (Iz 1,2)
Áldott legyen Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden szorongattatásunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik bármiféle szorongattatásban
vannak, azzal a vigasztalással, amellyel Isten minket is megvigasztal. (2 Kor 1,3-4)
Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Dícsértessék, Uram a Te örökké szent neved, hogy mindig gondomat viselted.
Úr Isten méltatlanságomat nem nézted és megtartottál, hála legyen neked.
Amen.
Azt mesélik...
A tanár előveszi a feladatlapokat és végigtekint a rémült diákarcokon
- Fiaim! Nagy nap ez a mai! Ma történelmet írunk!
Hát, igen…
- A rosszak csak azért rosszak, mert a jók nem eléggé jók.(Szent X. Piusz)
- Ne vesd meg az apró magot: hatalmas fa lehet belőle.
- A barát második énünk. (Cicero)

Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
SZENT AMBRUS (Trier, 339. +Milánó, 397. ápr. 4.) Milánó ariánus püspöke,
aki ariánus létére, jó diplomáciai érzékének köszönhetően haláláig meg tudta
őrizni katolikus püspöki címét, 374-ben meghalt. Nagy volt a feszültség a püspökválasztás napján. Ambrus, a város kormányzójaként személyesen jelent
meg a templomban. A választás alatt egy gyermek fölkiáltott: „Ambrus a püspök!” A jelenlévők magukévá tették a ,,választást”. Ambrus megkeresztelkedett, és 374. dec. 7-én püspökké szentelték. Az Úr úgy találta meg őt is, mint
Sault Damaszkusz kapujánál. Ambrus becsületes és jó hivatalnok volt, de a
kereszténységtől távol állt. Irodalmi és jogi tanulmányokat folytatott. 30 évesen a birodalmi főváros, Milánó kormányzója lett. Erkölcsi érzéke és határozottsága következtében rendet is teremtett a városban. Komolyan kezdte tanulni a püspöki teendőket. A vagyonát szétosztotta, és napjait munkával,
imádsággal és tanulással töltötte. Elkezdte tanulni a teológiát, elsősorban a görög atyáktól. Origenész nagy hatással volt rá. Nem teológus, hanem hívei
pásztora akart lenni. Az egyháztörténelemben nem, mint szónokot és tanítót,
hanem mint olyan püspököt tartják számon, aki az Egyháznak függetlenségét
biztosította a római birodalom államhatalmával szemben. Ünnepét december
7-én, püspökké szentelése napján üljük. A római naptárban a 12. század óta
szerepel.

Harsányi Lajos: Szent Miklós
Püspöksüvegben Istenének szolgált.
De esten titkon elsuhant a háztól,
Sok görbe utca híg sarában gázolt
S megállt az elsötétült ablakoknál.
Három leánynak nászi pénzt vetett be,
Hogy meg ne rontsa ingatag szegénység.
S hogy éhesek a pékeket ne sértsék,
Cipókat csent a kormos tűzhelyekbe.
Azóta mindig jár kicsinyhez, nagyhoz,
Kitett cipőkbe cukrot, kis nyulat hoz,
A gyermek boldog, szinte égbe röppen.
Nehéz tarisznyát hord öles alakja.
Amit hozott, az ablakokba rakja,
Utána gyorsan – eltűnik a ködben.
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9.00 - szentmise
17.00 –szentmise
6.30 - Rorate szentmise
6.30 - Rorate szentmise
6.30 - Rorate szentmise
6.30 - Rorate szentmise
6.30 - Rorate szentmise
6.30 - Rorate szentmise
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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 dec. 16- egyikük záróvizsgája lesz a szentmise keretében, melyben gregorián énekek is elhangzanak majd.
Programok:
 5. kedd 18.00 Credo-ház CSAK JAZZ ÉS MÁS SEMMI A Váci Pikéthy konzi jazz
tanszakának koncertje
 7. csütörtök 18.00 Credo-ház “ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS 1. RÉSZ” Előadó: Dr.
Csáki Tibor, Vác-felsőváros plébánosa
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/

