BARÁ
a váci Ferences templom heti értesítője
2018. szeptember 23.
Évközi 25. vasárnap

OK
15. évf. 31. szám

A hét liturgiája:
23. vasárnap: ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
(Szent Pió, Szent Zakariás és Erzsébet, Szent Linusz)
Bölcs 2,12.17-20; Zs 53; Jak 3,16 - 4,3; Mk 9,30-37
Ítéljük őt gyalázatos halálra
24. hétfő: SZENT GELLÉRT (ünnep)
(Szent Bőd, Beszteréd és Beneta)
Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 10,28-33
Isten próbára tette, és magához méltónak találta őket
25. kedd
Péld 21,1-6.10-13; Zs 118,1-44; Lk 8,19-21
Az igaz cselekvést többre becsüli az Úr mint az áldozatot
26. szerda
(Szent Kozma és Damján, Szent Nílus, Boldog VI. Pál)
Péld 30,5-9; Zs 118,29-104.163; Lk 9,1-6
Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem
27. csütörtök: PÁLI SZENT VINCE
Préd 1,2-11; Zs 89; Lk 9,7-9
Ami volt, ugyanaz lesz majd, mert nincs semmi új a nap alatt
28. péntek
(Szent Vencel, Ruiz Szent Lőrinc és vértanútársai, Szent Lióba)
Préd 3,1-11; Zs 143; Lk 9,18-22
Az ember nem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől végig
29. szombat: SZENT MIHÁLY,GÁBOR ÉS RÁFAEL FŐANGYALOK (ünnep)
Dán 7,9-10.13-14 vagy Jel 12,7-12a Zs 137 Jn 1,47-51
Örvendezzetek mennyek, és ti, akik benne laktok!
30. vasárnap: ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
(Szent Jeromos)
Szám 11,25-29; Zs 18B; Jak 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48
Bárcsak az Úr egész népe próféta volna

…A keresztény vasárnap szembesítése a sajátosan ószövetségi szombati szemlélettel jelentős
teológiai elmélyülés kiindulópontja lett. Erős megvilágításba került a föltámadás és a teremtés kapcsolata. A keresztény gondolkodás számára ugyanis önkénytelenül adódott „a hét
első napján” történt föltámadás összekapcsolása a kozmikus hét – melyben a Teremtés
Könyve elmondja a teremtés elbeszélését – első napjával (Ter 1,1–2.4): a fény teremtésének
napjával. Ez az összefüggés késztetett a föltámadás olyan értelmezésére, hogy az egy új teremtés kezdete, melynek a dicsőséges Krisztus a zsengéje, mivel Ő „minden teremtmény
elsőszülötte” (Kol 1,15) és „az elsőszülött a halottak közül” (1,18).
(DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)

Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól. (Iz 1,2)
Mert a pap ajka tudást őriz, és tanítást keresnek szájából, mert ő a Seregek Urának
követe. (Mal 2,7)
Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Mindenható Urunk, Seregek és minden testnek Istene, Aki a magasságban lakozol,
és az alázatosakra letekintesz, Aki megvizsgálod a szíveket és a veséket, és előre
látod az emberek rejtett titkait; kezdet nélküli és örökkévaló Világosság, Akiben
nincs átalakulás és árnyéka sincs a változásnak! Te Magad, halhatatlan Király, fogadd el mostani könyörgésünket, amelyet a Te irgalmad sokaságában bízva beszennyezett ajkainkkal mondunk. Engedd el vétkezéseinket, amelyeket cselekedettel, szóval és gondolattal, tudattal vagy öntudatlanul követtünk el, és tisztíts meg
minket a test és a lélek minden fertőzetétől, és add meg nekünk, hogy földi létünk
egész éjszakáját éber szívvel és józan értelemmel töltsük el, várva a Te Egyszülött
Fiad, a mi Urunk és Istenünk és Üdvözítőnk Jézus Krisztus, fényes és minden ember számára látható napjának eljövetelét, amelyen a Mindenek Bírája eljő dicsőséggel, hogy mindenkinek megfizessen cselekedetei szerint. Add, hogy ne elesetten és
restségben találjon bennünket, hanem éberen, a munkálkodásban tevékenyen, és
készen arra, hogy vele együtt belépjünk az Ő dicsőségének és isteni csarnokának
örömébe, ahol szüntelen az ünneplők hangja és végtelen a gyönyörűsége azoknak,
akik a Te orcád kimondhatatlan szépségét látják. Mert Te vagy az igazi világosság,
amely mindeneket megvilágosít és megszentel, és Téged dicsőít az egész teremtés
mindörökké. Ámin.
(Nagy Szent Vazul)
Mottó
Csodálatos, a legszebb vágyainkból született tiszta álmaink útján sebesen szállni!
Talán ehhez hasonló érzés, amikor bringád nyikorgó kerekeivel egészen bedőlve
beveszed életed első hajtűkanyarját, és gyermeki szívvel érzed, hogy ura vagy a
kerékpárodnak. Önmagadat uralni ennél sokkal, de sokkal nemesebb érzés.
(Böjte Csaba)

Hol volt, hol nem volt.
Egy nap beültem egy barátnőmmel a kávéházba, szemben velünk ült két idős
hölgy. Néztem őket és azt mondtam a barátnőmnek: - Látod ott azt a két "nénit"?
Tíz év múlva mi is így fogunk kinézni... A barátnőm rám nézett: - Az egy tükör!!!
Hát, igen...
- Az egyetlen dolog, amit az emberi természetről biztosan tudunk, az, hogy változik.
(Oscar Wilde)

- Néha könnyebb az igent megtenni, mint a nemet kimondani.

(Goda Gábor)

Azt mesélik...
Az orvos fia is orvos akar lenni. Tanácsot kér az apjától, milyen szakot válasszon.
- Menj bőrgyógyásznak! A bőrgyógyászt sosem hívják beteghez éjszaka, bőrbetegségben nem hal meg senki, és ki sem gyógyul belőle.
Bogdán József: Lenni szárnytalan
én lenni pap misézni sok falu
imazsámolyt oltárt enni a szú
én lenni nőtlen nem férfiatlan
vágyni a mennyország jó meleg katlan
mindig szót fogadni hierarchia
nem menni night club inni jó pia
tisztelni dogma dogma jó dolog
állami fogda a föld nem forog
én enni ostya ostyahulladék
vörösrongy rázni habzószájú ég
nézni néhanap az őrgébicsek
repülnék isten mért nem érti meg
ikarusz szárnyak gyönge ragasztó
megbuggyant immár minden földi jó
szentlélek billeg tört szárnyú galamb
nézni jobbra-balra akár a rab
siratni halott drága koporsó
kisbaba prüszköl ízleli a só
lenni keresztény kozmopolita
enni svédasztal kozmás a liba
és fogyni fogyni fogyni szüntelen
lehet-e élni bűnben bűntelen
Bogdán József római katolikus pap és költő, több mint tíz könyve jelent meg eddig. A Vajdaság délkeleti
csücskében fekvő Fehértemplomon szolgál, ahol ma már alig vannak katolikusok és magyarok, többségében
elszerbesedett csehek és horvátok élnek. Bogdán költészetét jelentősen meghatározza a peremlét, cigány származása és az, hogy nevelőszülőknél nevelkedett, akiktől nem kapott sok szeretetet, bántó, sértő szavakat annál
inkább. 2017. márc. 14-én a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült.

HIRDETÉSEK
2018. szeptember 23.
Évközi 25.. vasárnap
szeptember 29.

szombat

17.00 -szentmise

szeptember 30.

vasárnap

9.00- szentmise
17.00 – szentmise

A gyerekmisék időpontja: október 7, november 4, december 2.
Programok:
 22. szombat 18:00 Püspöki Palota díszterme PALOTAKONCERT: Bolero
Megyesi Schwartz Lúcia dalestje. Zongorán közreműködik: Bizják Dóra.
Műsoron: De Falla, Viardot és Rossini művek.
 25. kedd 17:30 Galamb u. KATÁNG KLUB daltanítás, tánc, hangszerbemutató kisiskolás gyermekeknek. Közreműködik: Kaczur Csilla, Farkas Péter,
Kass Bence, Misik Zoltán
 26. szerda 18:00 Credo-ház “A KERESZT DERŰJE” Beszélgetés Vecsei H.
Miklós színművésszel. Beszélgetőpartner: Balázs Zsuzsa a Katolikus Rádió
riportere.
 Október 1-jén a Cs.Nagy Tamás hangversenyteremben (Zeneiskola) Zenei világnapi hangversenyt adnak a Pikéthy Szakgimnázium volt növendékei. A
belépés ingyenes.
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/

