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a váci Ferences templom heti értesítője
15. évf. 29-30. szám
2018. szeptember 9.
Évközi 23-24. vasárnap Veni Sancte-Templombúcsú
A hét liturgiája:
9. vasárnap: ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP (Szent I.Szergiusz, Kláver Szent Péter)
Iz 35,4-7a; Zs 145; Jak 2,1-5; Mk 7,31-37
Megnyílník majd a süketek fülei, és ujjong a néma nyelve
10. hétfő
1Kor 5,1-8; Zs 5; Lk 6,6-11 Krisztus, a mi húsvéti Bárányunk feláldoztatott
11. kedd
1Kor 6,1-11; Zs 149; Lk 6,12-19 Az Úr Jézus Krisztus nevében és Istenünk Lelke által megtisztultatok
12. szerda: SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE
1Kor 7,25-31; Zs 44; Lk 6,20-26
Akik a világ javaival élnek, úgy tegyenek, mintha nem élnének vele
13. csütörtök: ARANYSZÁJÚ(KRIZOSZTOMOSZ) SZENT JÁNOS (Szent Tóbiás)
1Kor 8,1b-7.11-13; Zs 138; Lk 6,27-38
Aki szereti Istent, azt Isten magáénak tudja
14. péntek: A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA (ünnep)
Szám 21,4-9 vagy Fil 2,6-11 Zs 77,1-38 Jn 3,13-17
Aki föltekintett a rézkígyóra, életben maradt
15. szombat: A FÁJDALMAS SZŰZ
Zsid 5,7-9; Zs 30; Jn 19,25-27 vagy Lk 2,33-35
A szenvedésből tanulta meg az engedelmességet
16. vasárnap: ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP (Szent Kornél és Szent Ciprián, Szent Edit)
Iz 50,5-9a; Zs 114; Jak 2,14-18; Mk 8,27-35
Nem hátráltam meg, hagytam, hogy verjék a hátamat
17. hétfő: BINGENI SZENT HILDEGÁRD (Bellarmin Szent Róbert)
1Kor 11,17-26.33; Zs 39; Lk 7,1-10
Az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön
18. kedd (Szent Lambert, Copertinoi Szent József)
1Kor 12,12-14.27-31a; Zs 99; Lk 7,11-17
Ti Krisztus teste vagytok, s egyenként tagjai
19. szerda (Szent Januáriusz)
1Kor 12,31 - 13,13; Zs 32; Lk 7,31-35
Megmarad a hit, remény, szeretet, köztük legnagyobb a szeretet
20. csütörtök: KIM TAEGONSZENT ANDRÁS ÉS KOREAI VÉRTANÚTÁRSAI
1Kor 15,1-11; Zs 117; Lk 7,36-50
Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok
21. péntek: SZENT MÁTÉAPOSTOL (ünnep)
Ef 4,1-7.11-13; Zs 18A; Mt 9,9-13
Az Úr egyeseket apostolokká, evangélistákká tett
22. szombat (Szent Mauritiusz és vértanútársai, Szent Emmerám)
1Kor 15,35-37.42-49; Zs 55; Lk 8,4-15

VENI SANCTE SPIRITUS
Jöjj Szentlélek Isten, jöjj
s áraszd ki a mennyekből
fényességed sugarát!

Semmi, semmi nélküled
az emberben nem lehet,
semmi tiszta, semmi szűz.

Jöjj, ki árvák atyja vagy,
jöjj, ki szívek lángja vagy,
ajándékos jóbarát!

Mosd, amit a szenny belep,
öntözd, ami eleped,
seb fájását csillapítsd;

Jöjj áldott vigasztalás,
drága vendég, lelkitárs,
legédesebb enyhülés:

ami dermedt, élesztgesd,
ami fagyos, melengesd,
ami hibás, igazítsd!

fáradságra nyugalom,
hőség ellen oltalom,
zokogásban könnyülés!

Benned minden bizalom!
Osszad, osszad pazaron
hét szent ajándékodat:

Jöjj és töltsd be híveid
legtitkosabb szíveit,
boldogító égi tűz!

adj érdemre jobbulást,
üdvösséges kimúlást,
s örök vigasságot adj !
Babits Mihály fordítása

TEMPLOMUNK BÚCSÚJA
Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét 335 óta üljük annak emlékére, hogy a Golgotán
megtalált keresztereklye fölé Jeruzsálemben Nagy Konstantin páratlan szépségű templomot
építtetett, melyet szeptember 13-án szenteltek fel a Szent Kereszt titulusára. Másnap, szeptember 14-én ünnepélyes processzió keretében a szent ereklyéket felmutatták a hívők seregének.
A kijelölt dátum eredendően a keresztereklye megtalálásának napját jelzi, melyre Szent Ilona,
a császár édesanyja szeptember 14-én talált rá 326 körül. A 7. században Nagy Szent Gergely
pápa május 3-ra helyeztette át a megtalálás emléknapját, majd az ereklyét kalandos előzmények után visszaszerző Herakliosz császár jelölte ki a már ismert szeptember 14-ét a felmagasztalás ünnepéül. Ma a megtalálás és a felmagasztalás ünnepét együtt, szeptember 14-én tartjuk.
„3. §. A megalapított sz. Ferenczrendi kolostor előtörténelme s egyebek.
A már többször említett gr. Althann M. Frigyes főpásztor kegyes alapítványa folytán, mikép az
imént közölt okmányok szépen bizonyítják, fölülmúlva lévén minden érintett akadályok és nehézségek, sz. Ferencz legszentebb Üdvözítőjéről nevezett rendtartományának szerzetesei ezen
nemes, ősi Vácz városba 1719. május 3-kán, sz. kereszt föltalálása napján ünnepélyes körmenettel,
roppant sokaságú hivő nép kiséretében, az egész káptalan, kolostori és világi papság, s e rendtartomány nevezett főnökének jelenlétében bevezettettek, s mivel épen sz. kereszt föltalálása
napján lőn elhatározva, hogy az itt építendő kolostor és templom a „sz. kereszt föltalálása” tiszteletére fog egykor fölszenteltetni, s ennek bizonyságaul ezen fényes körmenet alkalmával, a
mostani kolostor közepén már előre felállitott sz. kereszt föl is szenteltetett.”
(Karcsú Antal Arzén: Vácz város története; eredeti helyesírás szerint)

… Szombatonként a zsidóknak össze kellett gyűlniük a zsinagógában, s megtartották a törvényben előírt
nyugalmat. Az apostolok, különösen Szent Pál, kezdetben továbbra is eljártak a zsinagógába, hogy „a
próféták minden szombaton olvasott szavait”(ApCsel 13,27) magyarázva hirdessék Jézus Krisztust.

Egyes közösségekben megfigyelhető a szombat megtartása és a vasárnap ünneplése együtt. Azonban nagyon hamar egyre világosabban elkülönült egymástól a két nap, főként a zsidóságból megtért azon keresztények követelésének ellenhatásaként, akik meg akarták tartatni a régi törvényt. Antiochiai Szent
Ignác írja: „Ha tehát azok, akik a régi életrendben nevelkedtek, eljutottak a remény újdonságára, ne a
szombatot tartsák, hanem éljenek az Úr napja szerint, mely napon fölkelt életünk általa és halála által,
amit egyesek tagadnak, mely misztérium által nyertük el a hitet, és ezért tartunk ki, hogy Jézus Krisztus,
egyetlen tanítónk tanítványainak találtassunk. Hogyan élhetnénk nélküle, akinek a próféták is tanítványai voltak a Lélekben, és mint tanítót várták?” Szent Ágoston megállapítja: „Ezért az Úr is megjelölte
pecsétjével a maga napját, mely a harmadik a szenvedése után. E nap a hetes ciklusban a nyolcadik a
hetedik után, azaz a szombat után, és a hét első napja.” A vasárnap és a zsidó szombat különbsége egyre
inkább beépült az egyházi tudatba, de a történelem bizonyos szakaszaiban a munkaszünet kötelezettségének hangsúlyozása miatt megfigyelhető az Úr napjának bizonyos „szombatosító” irányzata. Voltak olyan
keresztény közösségek is, amelyekben a szombatot és a vasárnapot úgy tartották meg, mint „testvér napokat”.
(DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)
Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól: (Iz 1,2)
Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat a test és a lélek minden szennyétől, és tegyük teljessé megszentelődésünket Isten félelmében. (2 Kor 7,1)
Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Szívem mélyéből dicsőítem az Urat a szentek tanácsában és a nagy közösségben! Az Úr művei
nagyszerűek, emlékezetesek mindazoknak, akik örülnek rajtuk. Tevékenysége fönség és erő, s
igazságossága örökké tart. Csodáit örökre emlékezetbe véste, az Úr kegyes és irgalmas. Ételt
adott az őt félőknek, szövetségéről mindvégig megemlékezik. Népének megmutatta hatalmas
műveit, neki adta a pogányok örökségét. Kezének műve hűség és igazság, parancsai változatlanok, érvényesek mindig és örökké; erőben és igazságosságban születtek. Népének megváltást
küldött, szövetségét minden időkre kötötte, szent és magasztos a neve. Az Úr félelme a bölcsesség kezdete, okosak, akik kitartanak benne. Dicsősége megmarad örökké.(Zsolt 111,1-10)
Mottó
Boldog az az ember, aki csak az után vágyakozik, ami az övé, mert a hűség biztonságot, bizalmat és teljességet ad. (Böjte Csaba)
Hol volt, hol nem volt.
A férjemnek szeretnék szőlőt venni, tudja, nagyon szereti. A szőlő ugye nem tartalmaz semmi
mérgező anyagot? - Nem asszonyom, azt a patikusnál vehet rá.
Hát, igen...
- A barátság nem mérhető másban, mint emlékekben, nevetésben, békében és szeretetben.
(MacFarlane)

- Egy barát sosem mondja neked, hogy „Na, ugye megmondtam”, még akkor sem, ha ez így
van. (J. W. Smith)
- Mosott ablakon át is lehetnek borúsak a kilátásaink. (Katona Bálint)
Azt mesélik...
- Tehát, Ön mindent tud a fociról?
- Igen.
- Jó. Akkor árulja el, hogy hány lyuk van a hálón...

HIRDETÉSEK
2018. szeptember 9.
Évközi 23-24. vasárnap
(Veni Sancte -Templombúcsú)
szeptember 15.

szombat

NINCS SZENTMISE

szeptember 16.

Évközi 24. vasárnap

szeptember 22.

szombat

9.00- NINCS szentmise
17.00 – szentmise
17.00 -szentmise

szeptember 23.

vasárnap

9.00- szentmise
17.00 – szentmise

A gyerekmisék időpontja: október 7, november 4, december 2.
Programok:
 A Hétkápolnai búcsú szeptember 15-16-án lesz.
 Szeptember 19- én szerdán az Ars Sacra fesztivál keretében a Váci BartókPikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium növendékei adnak hangversenyt.
Ez a hangverseny a 30 éves intézmény egyik jubileumi rendezvénye. Mindenkit szeretettel várunk!
 12. szerda 18.00 Credo-ház TEOLÓGIAI SOROZAT I. A felekezetek közötti
párbeszéd jegyében Előadó: Dr. Fejérdy Áron katolikus lelkipásztor. Téma:
Az Eucharisztia, mint Egyházat formáló ajándék
 18. kedd 18.00 Credo-ház “EGYVONALBAN ISTENNEL” Simon András keresztény grafikusművész kiállítása A kiállítást megnyitja: Beer Miklós váci
megyéspüspök Zenei közreműködő: Czombos Péter (gitár)
 20. csütörtök 18.00 Credo-ház FILMKLUB Tűzszekerek Angol filmdráma
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/

