BARÁ

OK

a váci Ferences templom heti értesítője
2017. december 17.
Advent 3.vasárnapja

16. évf. 3. szám

A hét liturgiája:
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
18. hétfő
Jer 23,5-8; Zs 71; Mt 1,18-24
Igaz sarjat támasztok Dávidnak
19. kedd
Bír 13,2-7.24-25a; Zs 70; Lk 1,5-25
Sámson felnövekedett: az Úr lelke működni kezdett benne
20. szerda (Szent Teofil)
Iz 7,10-14; Zs 23; Lk 1,26-38
Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül
21. csütörtök (Kaníziusz Szent Péter)
Én 2,8-14 vagy Szof 3,14-18a Zs 32 Lk 1,39-45
Szerelmesem hangját hallom: jön már ugrálva a hegyeken
22. péntek
1Sám 1,24-28; 1Sám 2,1.4-8; Lk 1,46-56
Az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle
23. szombat (Kenty Szent János, Szent Viktória)
Mal 3,1-4.23-24; Zs 24; Lk 1,57-66
Elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat
24. vasárnap: ADVENT 4. VASÁRNAPJA (Szent Ádám és Éva)
2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs 88,2-29; Róm 16,25-27; Lk 1,26-38
A te házad és királyságod örökre megmarad

Vasárnapi orgonamuzsika
december 17-én a 9 órai szentmise után elhangzik:
J.S.Bach: Nun komm…. korálelőjáték
Előadja: Dr.Bednarik Anasztázia orgonaművész

… Jézus föltámadása az az eredeti esemény, amelyre alapszik a keresztények hite: csodálatos
valóság, amely teljesen csak a hit fényében látható, de történetileg bizonyítják azok, akiknek
megadatott a kiváltság, hogy lássák a föltámadott Urat; csodálatos esemény, mely nem csupán teljesen páratlan az emberi történelemben, hanem az idő misztériumának középpontja
is. Krisztusé ugyanis „az idő és a századok”, ahogy a vigília lenyűgöző szertartásának kezdetén a húsvéti gyertya előkészítésekor elhangzik. Ezért az Egyház nem csupán évente egyszer, hanem minden vasárnap, megemlékezvén Krisztus föltámadásának napjáról, minden
nemzedéknek meg akarja mutatni a történelem tengelyét, amelyhez kapcsolódik a világ eredetének és végső rendeltetésének misztériuma. Joggal mondhatjuk tehát, egy negyedik századi szerző homíliáját követve, hogy az „Úr napja” a „napok ura”. Akiknek megadatott a
kegyelem, hogy higgyenek a föltámadott Úrban, belső megindultsággal fogják föl a hét e
napjának jelentését, ami Szent Jeromost „a vasárnap a föltámadás napja, a keresztények
napja, a mi napunk” kijelentésre késztette. A vasárnap ugyanis a keresztények számára „az
alapvető ünnep”, mely nemcsak tagolja az idő folyását, hanem föltárja annak mély értelmét
is.
(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)
Mert amint bőven van részünk Krisztus szenvedéseiben, úgy bőven van részünk
Krisztus által a vigasztalásban is. Ha szorongatást szenvedünk, az a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van, ha pedig vigasztalásban van részünk, az is a ti
megvigasztalásotokért van, amely erőt ad ugyanazoknak a szenvedéseknek az elviselésére, amelyeket mi is elszenvedünk. (2 Kor 1,5-6)

Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Szent Atyánk, Örökkévaló Istenünk, Akitől minden békesség és jó származik! Könyörgök Hozzád a gyermekekért, akiket a Te jóságod ajándékozott nékem. Halhatatlan lelket ajándékozva, Te adtál nékik életet, és a Szent Keresztségben újjáalkottad őket, hogy a Te akaratod szerint éljenek és Isten Országának örököseivé váljanak. Őrizd meg őket a Te jóságodban életük végéig, szenteld meg őket a Te igazságoddal és a Te neved szenteltessék meg bennük.

Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
Szulamit – vagy Sulammit, az Énekek éneke c. bibliai könyvben egy helyütt e néven említik a szerelmesen epedő menyasszonyt. Mivel a könyv más helyén a daliás
vőlegényt királynak mondják, sőt egyenest Salamonnak nevezik, többen feltételezték, hogy a Szulamit név valójában szunamita, azaz sunémi volt, s így Abiságot
jelöli. Ebből arra következtettek, hogy az ifjú Salamon király szerelemre gyúlt Dávid „szűz özvegye” iránt, és ünnepélyesen feleségül vette. Valójában e feltevésnek
nincs bibliai vagy történeti alapja. A Szulamit (héberül sulammit) név 'megbékélt'
jelentésű, vagyis a szerelemben lelke nyugalmát megtaláló lányra utal, egyben öszszekapcsolja a rokon értelmű Salamon névvel (selomo a.m. 'béke').
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dec. 23-án szombaton 6.30-kor
lesz az utolsó rorate szentmise
dec. 24 vasárnap

Advent IV. vasárnapja
9:00-még vasárnapi adventi szentmise!!!!
Szenteste
15.00- Karácsonyi pásztorjáték
21.30- Szentestei orgonamuzsika
–orgonál Dr.Bednarik Anasztázia
22.00- "Éjféli" szentmise

dec.25. hétfő

Karácsony ünnepe
vasárnapi miserend (9 és 17 óra)

dec.26. kedd

Szent István vértanú
9:00- szentmise
17:00- NINCS szentmise

dec. 31. vasárnap

Szent Család ünnepe
9:00 - szentmise
17.00 – Szentmise - Óáldás

jan.1. hétfő

Újév –Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe
vasárnapi miserend (9 és 17 óra)

HIRDETÉSEK
2017. december 17.
Advent 3. 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

Programok:
 20. szerda 18.00 Credo-ház“ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS 3. RÉSZ” Előadó: Hugyecz
János, gödöllői plébános
 21. csütörtök 18.00 Credo-ház Karácsonyi Credo évzáró Zenél: Czombos Péter és
zenekara
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/

