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a váci Ferences templom heti értesítője
2017. december 24-31- 2018. január 7.
Advent 4.vasárnapja –Karácsony- Újév-Vízkereszt

15. évf. 4-6.

Az időszak liturgiája:
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
25. hétfő: KARÁCSONY: JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE (Szent Anasztázia)
Iz 52,7-10; Zs 97; Zsid 1,1-6; Jn 1,1-18
Látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását
26. kedd: SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ (ünnep)
ApCsel 6,8-10; 7,54-59; Zs 30; Mt 10,17-22
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet
27. szerda: SZENT JÁNOS APOSTOL (ünnep)
1Jn 1,1-4; Zs 96; Jn 20,2-8
Az élet igéjét hirdetjük nektek
28. csütörtök: APRÓSZENTEK (ünnep)
1Jn 1,5 - 2,2; Zs 123; Mt 2,13-18
Isten világosság, benne nyoma sincs a sötétségnek
29. péntek (Becket Szent Tamás)
1Jn 2,3-11; Zs 95; Lk 2,22-35
Aki szereti testvérét, az világosságban él
30. szombat
1Jn 2,12-17; Zs 95; Lk 2,36-40
Csak aki megteszi Isten akaratát, az él örökké
31. vasárnap: SZENT CSALÁD (ünnep) (Szent I. Szilveszter pápa)
Ter 15,1-6; 21,1-3; Zs 104,1-9; Zsid 11,8.11-12.17-19; Lk 2,22-40
Ábrahám hitt az Úrnak, ezért igaznak fogadta el őt
2018. január 1. hétfő ÚJÉV, SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA FÜ
Szám 6,22-27; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21
2. kedd : NAGY SZENT VAZUL ÉS NAZIANZI SZENT GERGELY
püspökök és egyháztanítók
1 Jn 2,22-28; Jn 1,19-28
3. szerda: Jézus szent neve
1Jn 2,29-3,6; Jn 1,29-34
4. csütörtök: Köznap
1Jn 3,7-10; Jn 1,35-42
5. péntek Köznap
1Jn 3,11-21; Jn 1,43-51
6. szombat URUNK MEGJELENÉSE, VÍZKERESZT FÜ
Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a. 5-6; Mt 2,1-12
7.vasárnap URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE (Penyaforti Szent Rajmund áldozópap)
I. zsh. Iz 42, 1-4. 6-7 v. Iz 55,1-11; ApCsel 10,34-38 v. 1 Jn 5,1-9; Mk 1,7-11

Adventi- Karácsonyi ünnepi
ORGONAMUZSIKA
dec.24-én: Bach: Nun komm… korálelőjáték
dec. 25-én: Daquin: X.Noel
jan.1-jén: Franck: Grand Choeur

Előadja: Dr.Bednarik Anasztázia orgonaművész

SZENTESTEI
ORGONAMUZSIKA
2017. december 24-én
21.30-kor
a szentmise előtt
Az elhangzó karácsonyi orgonaművek:
Pikéthy: Pastorale
Bach: Pastorale
Zipoli: Pastorale
Nichifor: Német korálfeldolgozás

Orgonál:
Dr.Bednarik Anasztázia
orgonaművész
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Advent
Karácsony
Újév
a váci
Ferences templomban

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)
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…Christus natus est nobis, venite, adoremus!
Krisztus született értünk, jöjjetek, imádjuk!
Hozzád jövünk ezen az ünnepi napon, Betlehem édes Gyermeke, aki megszületvén elrejtetted
istenségedet, hogy osztozz a mi törékeny emberi természetünkben. A hit világánál felismerünk
téged, mint igaz Istent, aki megtestesült értünk.
Te vagy az ember egyetlen Megváltója! Jászolod előtt, ahol erőtlenül fekszel, szűnjön meg a
túláradó erőszak minden formája, amely oly sok elmondhatatlan szenvedés oka, aludjon ki a
széthúzás számos tüze, amelyek azzal a veszéllyel fenyegetnek, hogy nyílt összetűzésekké fajulnak el: erősödjék meg a békés megoldások keresésére irányuló akarat, amelyek tiszteletben
tartják a népek s az emberek jogos törekvéseit. Betlehemi Gyermek, a béke prófétája, bátorítsd a
párbeszéd és a kiengesztelődés kezdeményezéseit, támogasd a béketörekvéseket, amelyek félénkek, de mégis telve vannak reménységgel, s már a megvalósulás útjára léptek a világban élő oly
sok fivérünk és nővérünk békésebb jelenéért és jövőjéért.[…] Jószándékú emberek a föld minden
nemzetéből, jöjjetek bizalommal az Üdvözítő jászolához![…] Siessetek, hogy találkozhassatok
azzal, aki azért jön, hogy megtanítsa nekünk az igazság, a béke és a szeretet útját!
(II. János Pál Urbi et Orbi áldás 2004. december 25.)

Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól: (Iz 1,2)
Mert Isten Fia, Jézus Krisztus, akit köztetek hirdettünk, én, Szilvánusz és Timóteus,
nem volt »igen« is meg »nem« is, hanem az »igen« valósult meg benne. Mert ahány
ígérete csak van Istennek, mind »igen« lett őbenne. Ezért az »ámen« is általa hangzik
fel tőlünk Isten dicsőségére. Aki pedig megerősít minket veletek együtt Krisztusban,
és aki felkent minket, az Isten, és ő az, aki pecsétjével megjelölt minket, s foglalóként
a Lelket adta szívünkbe.
(2 Kor 1,19-22)

Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Szent atyánk, nagy és csodás csodatévő, Efrém atyánk, alázattal esedezünk Hozzád,
gyors segítőnkhöz, Aki imáiddal állhatatosan közbenjársz érettünk, és imádsággal kérünk Téged, ne hagyj el bennünket, bánkódókat, akiket sok bűn terhel. Ne hagyj segítséged és áldott közbenjárásod nélkül, ne feledkezz meg rólunk, gyermekeidről,
Szentséges atyánk, hanem szüntelenül emlékezz meg rólunk a Szentséges Háromság
trónusa előtt mondott mennyei és kedves imáidban, ahol angyalokkal és minden
szentekkel együtt állsz és látod minden szükségünket és bajainkat, mert szenvedélyek
háborgatnak és nincs bennünk bizodalom az Alkotóhoz, hogy bocsánatért és üdvösségért esedezzünk Hozzá. Ezért Hozzád menekedünk, Aki kegyelmet kérsz nékünk
az Úrtól, és Általad bízunk Isten kegyelmében, hogy a Mindenható megbocsátja vétkeinket, és örökösei leszünk az örök üdvösségnek, hogy dicsőítsük és énekeljük az
Atya és a Fiú és a Szent Lélek nagyságát, kegyelmét és emberszeretetét, és a Te atyai
közbenjárásodat, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
(ortodox ima Szentéletű Novotorzsoki Efrémhez)
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Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
SZENT ISTVÁN DIÁKONUS (megh. Jeruzsálem). István diákonus vértanúságát
Szent Lukács örökítette meg az Egyház számára. Lukács nem a vértanúságot hangsúlyozza, hanem azt az üdvtörténeti fordulatot, amelynek dátuma István halálának
napja: a fiatal Egyház Jeruzsálemből szétszóródik ,,Júdeába és Szamariába”, majd a
pogányok közé is, s egyre szélesebb körben terjed az Evangélium.
István a hét diákonus egyike. Feszültség támadt a görög nyelvű és hellén kultúrájú,
valamint a jeruzsálemi hívek között, az apostolok ezért úgy határoztak, hogy megbíznak hét hellén férfit az asztal szolgálatával. A hét diákonus közül Lukács kiemeli Istvánt, ,,ezt a hittel és Szentlélekkel eltelt férfit'' mint igazi keresztényt. Lukács az Egyház története szempontjából látja fontosnak István szerepét, mert az ő halála vezeti be
az Egyház elszakadását a Templomtól és a zsidóságtól. Miként Jézust, Istvánt is a főtanács elé állították, és ez a jogi hatóság folytatta le a pert. Ugyanazokkal a vádakkal
léptek föl ellene, mint Jézus ellen. Istvánon beteljesedik Krisztus ígérete: ,,Amikor
majd a zsinagógákba vagy a hatóságok és a hatalmasságok elé hurcolnak titeket, ne
gondolkodjatok rajta, hogyan védekezzetek és mit mondjatok, mert a Szentlélek abban az órában majd megtanít benneteket rá, hogy mit kell mondanotok''. A vádlott
védőbeszéde súlyos vádként hullott a vádlókra, amit azok meg is értettek, azért vicsorították rá a fogukat. István azonban kimondta az ítéletet: ,,Látom a megnyílt eget
és az Emberfiát, amint ott áll az Isten jobbján!'” István a halálával megpecsételte bátor
tanúságtételét. István diákonus ünnepét a legrégibb liturgikus források dec. 26- ra teszik.

Hát, igen…
- A legkiválóbb is tartson nyitva egy ajtót a barátságnak, a segítség fog belépni rajta.
(Morales)

- A probléma nem a probléma maga. A probléma valójában az, amilyen a problémához való hozzáállásunk.
(Brashares)
- A tisztánlátás az élet olyan ajándéka, amely gyakran megkésve érkezik.
(Wass Albert)

Azt mesélik...
Színésznövendék meséli az apjának: - A vizsgadarabomban igen nehéz szerepem lesz.
Egy olyan férfit kell játszanom, aki 20 éve nős. Mire az apja: - Legközelebb olyan szerepet válassz, amiben meg is szólalhatsz!?

Mottó
Az ember legbelsőbb szentélyébe nincs bejárata a gonosznak. Oda csak az léphet be, akit
tudatosan beengedünk.
(Böjte Csaba)
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Az elrejtett karácsonyi kincs
Gyerekkori olvasmányaimban éppúgy, mint a népmesékben újra és újra felbukkant
az a közös történet - persze sokféle variációval -, hogy valaki megtalálja a kincset,
aminek a segítségével mindent elérhet, amit csak akar.
Jól emlékszem, hogy Monte Christo grófjának történetét nagy izgalommal olvastam,
de ugyanígy az inkák kincséről, vagy a Nyomorultakban Jean Valjean titkáról. Valószínűleg ősi közös mondavilág lehet a háttérben. A Bibliában Jézus is használja ezt a
gondolatot: „A mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez. Amikor
egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amije
csak volt és megvette a szántóföldet.” /Máté 13, 44/ Karácsonyra készülünk. Az Advent a várakozásnak, a reményteli várakozásnak varázslatos időszaka. Mindnyájan
reménykedünk talán abban, hogy megtaláljuk a kincset. Valami olyasmit várunk, ami
megoldja minden problémánkat. Lehet, hogy egészen közel van, de most még el van
rejtve. Gyerekkorom karácsonyi készületében a legizgalmasabb az volt, hogy az ajándék, a meglepetés az valóban el volt rejtve. Gyerekként ezt a varázslatot, a fenyőfa
illatát, a Szenteste felejthetetlen élményét idézem felnőttként minden évben, ilyenkor
decemberben. Újra át akarom élni. Szeretném visszahozni a mába. Ugyanakkor felnőtt fejjel és megkomolyodott hittel sejtem, lassacskán felfedezem, hogy a kincs, amit
várok, nagyon közel van, de rejtve van.
Hányszor átéltem hasonlót, amikor meglátogattam valakit, rokont, régi tanáromat,
iskolatársamat és szó szerint ajtót nyitottam rájuk. Itt vannak közöttünk, de az ajtó
mögött. Szent Lőrinc, kedves szentem, az ókori Rómában a szegényeket nevezte az
Egyház kincseinek. Amikor valakit észreveszünk, amikor meghallgatjuk, amikor
megkérdezzük, mindannyiszor elrejtett kincsre bukkanhatunk. Talán csak annyit
kell/ene/ tennünk, hogy végignéznénk a telefonlistánkat, és akit régen elfelejtettünk,
felhívnánk, és boldog ünnepet kívánnánk. Talán csak annyit, hogy a szomszédba bekopognánk: „régen láttalak, hogy vagy?”, ha meglátogatnánk egy barátunkat, aki éppen most van kórházban, csak annyit, hogy az utcán, a vonaton, az üzletben a köszönés után még egy szót hozzátennénk: „örülök neked”…
Karácsony előtt gondoljunk az elrejtett kincsre, higgyünk a csodában, de nyissuk is ki
az ajtót egymás felé! Az igazi kincs mi vagyunk egymás számára.
Boldog Karácsonyt!
Beer Miklós püspök
ISMERETLEN KERESZTÉNY KÖLTŐ: KRISZTUS SZÜLETÉSÉRE

Itt ez a jászol az ég, és több is még az egeknél,
mert hisz e kis csecsemő műve az ég maga is.
Ritoók Zsigmond fordítása

ISMERETLEN KERESZTÉNY KÖLTŐ: A NAPKELETI BÖLCSEKRE

Áldozatot nem visznek a bölcsek a tűznek, a napnak,
mert hisz e kis csecsemő alkotta a lángot, a napfényt.
Ritoók Zsigmond fordítása
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Tóthárpád Ferenc: A Hírhozó
Mikor Jézus megszületett,
tiszta volt az ég.
Aprócska kis csillagtüzek
égtek szerteszét.
Köztük egy, a legfényesebb,
mindig arra várt,
hogy a jó hírt megtudhassa
szerte a világ.
Fényes csillag, vándor csillag
- három bölcs fölött reményt hozott, s reményt adott,
amíg őrködött.
Aztán fénye elhalványult,
de ha akarod,
minden évben, decemberben,
újra felragyog!
HIMNUSZ (A karácsonyi olvasmányos imaórából)
Örök Istenség ragyogása, Krisztus,
életet, fényt hoz a világba jöttöd,
gyógyul az ember, örök üdvösségünk
ajtaja tárul.
Angyali kórus dalolása hallik,
himnuszuk hangja új korokat hirdet:
Jó Atyánk, néked odafenn dicsőség,
s béke a földön.
Kisdedként fekszel, Ura a világnak,
tiszta gyümölcse makulátlan méhnek,
Krisztus, a győztes szeretet hatalmát
hozd le a földre.
Otthonunk ég lett, születésed adta,
testet öltöttél: közülünk egy lettél.
Újítsd meg szívünk, szeretettel láncold
újra magadhoz.
Lásd közösségünk dala ujjongással
angyalok boldog örömében részt vesz,
az Atyát, téged s a Szeretet Lelkét
áldva dicséri. Ámen.
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HIRDETÉSEK
2017. december 24 - 2018. január 1.-7.
Advent 4. vasárnapja - Karácsony –
Újév- Vízkereszt
január 6.

szombat – Vízkereszt (Urunk megjelenése)

17.00- szentmise

január 7.

vasárnap –Urunk megkeresztelkedése

9.00- szentmise
17.00 - szentmise

 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

Templomi közösségünk minden tagjának
Kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog, Áldásokban gazdag Újévet kívánunk!
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/
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