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a váci Ferences templom heti értesítője
2017. december 10.
Advent 2.vasárnapja

16. évf. 2. szám

A hét liturgiája:
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
11. hétfő (Szent I.Damazusz pápa)
Iz 35,1-10; Zs 84; Lk 5,17-26
Maga az Isten jön, és megszabadít minket
12. kedd (Guadalupei Szűz Mária)
Iz 40,1-11; Zs 95; Mt 18,12-14
Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van
13. szerda: SZENT LÚCIA
Iz 40,25-31; Zs 102; Mt 11,28-30
Akik az Úrban bíznak, erejük megújul
14. csütörtök: KERESZTES SZENT JÁNOS (Szent Venantius Fortunatus)
Iz 41,13-20; Zs 144,1-13; Mt 11,11-15
Én megsegítelek - így szól az Úr, a te megváltód
15. péntek
Iz 48,17-19; Zs 1; Mt 11,16-19
Bárcsak figyeltél volna parancsaimra
16. szombat (Szent Adelhaid-Etelka)
Sir 48,1-4.9-11; Zs 79; Mt 17,10-13
Illés ismét eljön
17. vasárnap: ADVENT 3. VASÁRNAPJA
Iz 61,1-2a.10-11; Lk 1,46-54; 1Tessz 5,16-24; Jn 1,6-8.19-28
Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét

Vasárnapi orgonamuzsika
december 10-én a 9 órai szentmise után elhangzik:
Buxtehude: Nun komm…. korálelőjáték
Előadja: Dr.Bednarik Anasztázia orgonaművész

…A vasárnap alapvető jelentőségét az Egyház kétezer éves történelme folyamán állandóan
elismerte, s a II. Vatikáni Zsinat erőteljesen újra hangsúlyozza: „Az Egyház a húsvéti misztériumot a Krisztus föltámadása napjából eredő apostoli hagyományra támaszkodva a nyolcadik napon ünnepli, melyet méltán neveznek az Úr napjának, dies dominicának.”VI. Pál
pápa e jelentőséget újból megerősítette, amikor jóváhagyta az új egyetemes Római Kalendáriumot és a liturgikus évet újra rendező általános szabályokat.[…] Szeretnék jelen lenni
minden közösségben, ahol vasárnaponként összegyűltök pásztorotok köré megünnepelni az
Eucharisztiát és az „Úr napját”. A gondolatok és érzések közül, melyekből jelen apostoli
levelem született, néhány a krakkói püspökségem éveiben, mások Péter utódának és Róma
püspöke szolgálatának átvétele után a római plébániákon – éppen vasárnaponként a liturgikus év különböző időszakaiban rendszeresen tett – látogatásaim közben érlelődött meg bennem.
(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)
Szilárd a reménységünk titeket illetően, mert tudjuk, hogy amint társaink vagytok
a szenvedésekben, úgy társaink lesztek a vigasztalásban is. Mert nem akarjuk, hogy
ne tudjatok, testvérek, a mi szorongattatásunkról, amelyben Ázsiában volt részünk.
Módfelett, erőnkön felül próbára tettek minket, úgyhogy még az életünk felől is
kétségeink voltak. Sőt magunkban már a halálos ítéletet is elfogadtuk, hogy ne magunkban bízzunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat. (2 Kor 1,7-9)

Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
"Csak szólj, és szolgám meggyógyul. A századoshoz pedig így szólt Jézus: Menj,
legyen úgy, amint hitted. A szolga még abban az órában meggyógyult." Csak egy
szót szólj! A napok rohannak - az éjszakát a kínok elviselhetetlenné hosszabbítják s mintha az imához szükséges erő is eltűnne. Nagyon egyedül érzem magam. Hűségesen ápolnak - és mégis úgy tűnik, mintha hitem elapadt volna. Ide kell tenned
a kezedet a szívemre - Uram -, csak egy szót szólj! Egy szót, amibe belerejtetted a
kegyelem és könyörület teljességét: egy szót, ami szent nyugalmat ad sebesült szívemnek. Egy szót, ami lecsendesíti a viharokat. Hiszen messziről integet már felém
a békés otthon földje, ahol partra szállhatok. Kedves Uram, csak egy szót szólj!
Ámen.

Azt mesélik...
Egy átmulatott éjszaka után Molnár egy kőbányai plébánián ébred. Fogalma nincs,
hogy került oda. Csak arra emlékszik, Konti Józseffel, a Népszínház mulatós karmesterével iddogáltak valahol. A házigazdától aztán megtudja, Konti cipelte ki őt
magával Kőbányára, Hock Jánoshoz, az irodalombarát plébánoshoz. Molnár boszszankodik, amiért kidőlt a sorból. De hamar megvigasztalódik, amikor megtudja,
hogy Krúdy Gyula, aki szintén velük volt Hocknál, hajnalban elindult haza, de csak
a temetőig jutott – és ott is töltötte az éjszakát. “Ezzel rehabilitálva vagyok” – írta
Molnár a naplójába. Mert ha egy nyírségi bohémet sírhalomra terít a bor, akkor egy
józsefvárosi bohém pirulás nélkül alhatja ki mámorát a plébános nyoszolyáján.

Hát, igen…
- A mosoly egy görbe vonal, amely egyenesbe hozhat mindent. (Phyllis Diller)
- A nagy kérdés nem az, mit hoz a holnap, hanem, hogy mit hoz a tegnap.
(Márai Sándor)

- A tett tüzére jeget fú a szó. (William Shakespeare)
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
Rebekka az arám Betuel lánya, Lábán testvére, Izsák felesége, Ézsau és Jákob anyja.
Segítségével szerezte meg Jákob az elsőszülöttség jogát. A machpelai telken temették el a barlangban.

Mottó
Légy kíváncsi magadra! Te egy hihetetlenül értékes mobil vagy. Benned hatalmas
értékek vannak, és csak nyomogasd a gombokat, csodálkozzál rá: jé, én ezt is tudom, ehhez is értek, azt is meg tudom tanulni. Most minden, mindenki azt akarja,
hogy te figyeljél rá... Én azt akarom, hogy figyeljél önmagadra, és fedezd fel azt a
virágot, gyümölcsöt, melyet kis magként beléd rejtett el a teremtő Isten. (Böjte Csaba)
Ady Endre: ÉNEK A VISZTULÁN
Isten vidám úr a Föld fölött:
Lengyelországot Isten óvja.
Polónia a vidám rabok
S törött sajkások víg hajója.
A Visztulánál hajdan s ma is
Tréfás, dalos halászok ülnek
S Polóniának asszonyai
Új és új lengyelt egyre szülnek.
Halat a Visztula s gyermeket
A lengyel asszony ad örökké.
Miért hát a Halál jelszava,
A sírból szálló »soha többé«?
Boldog hajó a vén gálya is,
Ha hátán gyermekek is futnak.
S nincs ott pokol és nincs ott Halál,
Ahol dalolni s szülni tudnak.
Isten vidám úr a Föld fölött,
Minden fajzatnak üdvössége.
Az Isten: Élet - halleluja S az Életnek nincs soha vége.

HIRDETÉSEK
2017. december 10.
Advent 2. vasárnapja
december 17.

Advent 3. vasárnapja

december 18.
december 19.
december 20.
december 21.
december 22.
december 23.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

december 24.

Advent 4. vasárnapja

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
17.00 -szentmise
9.00 - 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:
 12 kedd 18.00 Credo-ház KÖNYVBEMUTATÓ Beer Miklós: Mindig velem Réti
József - Beer Miklós váci megyéspüspök interjúkönyvének ősbemutatója A beszélgetést vezeti: Bánhidy Vajk történész-tanár
 14. csütörtök 18.00 Credo-ház “ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS 2. RÉSZ” Előadó: Dr.
Horváth Olga, ciszterci apátnő
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/

