BARÁ
a váci Ferences templom heti értesítője
2018. szeptember 30.
Évközi 26. vasárnap
A hét liturgiája:
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
1. hétfő: LISIEUX-I SZENT TERÉZ
(Szent Remig)
Jób 1,6-22; Zs 16; Lk 9,46-50
Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve!
2. kedd: SZENT ŐRZŐANGYALOK
Jób 3,1-3.11-17.20-23; Zs 87; Lk 9,51-56
Miért nem haltam meg, mikor megszülettem?
3. szerda
(Boldog Bogdánffy Szilárd, Boldog Columba Marmion)
Jób 9,1-12.14-16; Zs 87; Lk 9,57-62
Hogy is lehetne igaza az embernek Istennel szemben?
4. csütörtök: ASSISI SZENT FERENC
Jób 19,21-27; Zs 26; Lk 10,1-12
Tudom, hogy megváltóm él: testemben látom meg az Istent
5. péntek
(Szent Attilánusz)
Jób 38,1.12-21; 40,3-5; Zs 138; Lk 10,13-16
Lett-e parancsodra reggel, mióta élsz?
6. szombat
(Szent Brúnó)
Jób 42,1-3.5-6.12-17; Zs 118,66-130; Lk 10,17-24
Csodálatosabbak törvényeid, semhogy felfoghatnám
7. vasárnap: ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
(Rózsafűzér Királynője)
Ter 2,18-24; Zs 127; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16
A férfi ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté

OK
15. évf. 32. szám

…A vasárnap az a nap, melyen a kereszténynek emlékeznie kell az üdvösségre, melyet a
keresztségben kapott, s mely által Krisztusban új emberré vált. „Vele eltemetkeztetek a keresztségben és benne föl is támadtatok annak az Istennek az erejében vetett hit által, aki Őt
a halálból föltámasztotta” (Kol 2,12; vö. Róm 4,4–6). A liturgia hangsúlyozza a vasárnap e
keresztségi jellegét, részben azáltal, hogy szorgalmazza, hogy a húsvéti vigílián kívül ezen
a napon kereszteljünk, „amikor az Egyház megemlékezik az Úr föltámadásáról”; részben
szorgalmazva a mise kezdetekor a szenteltvízzel való meghintés szertartását, mint bűnbánati aktust, mely a keresztségre, a keresztény élet születésére emlékeztet.
(DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)

Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól. (Iz 1,2)
Minden hiúság, mondja a Prédikátor, csupa hiúság, minden csak hiúság! Mi haszna
az embernek minden vesződségéből, amellyel bajlódik a nap alatt? (Préd 1,2-3)
Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Úristen! Örökkévaló és Mindenható Atyám! Megvallom és elismerem szent színed
előtt, hogy én nyomorult bűnös vagyok, vétekben születtem, rosszra hajlom, képtelen vagyok a magam erejéből a jóra, szent törvényed nap-nap után sokféleképpen
áthágtam és mindezzel a Te igazságos ítéleted szerint kárhozatot és halált vontam
fejemre. De Uram, íme szánom és bánom, hogy megsértettelek Téged. - Égő töredelemmel kárhoztatom vétkeimet és alázatosan menekülök a Te irgalmasságodhoz, könyörögvén Hozzád, légy segítségemre az én nyomorúságomban! Szánj meg
engem, jóságos Isten, irgalomnak Atyja és bocsásd meg az én vétkeimet a Te Szent
Fiad, s az én Megváltom, az Úr Jézus Krisztus szerelméért! Áraszd ki rám és növeld
folyvást rajtam Szent Lelked ajándékait, hogy Annak ereje által mind jobban megismerjem bűneimet és ellene mondva a világ csábításának, tagadjam meg az én óemberem. Segíts Szent Lelkeddel, hogy szenvedélyesen igyekezzem a jóra, s teremjem szentségednek és igazságnak gyümölcseit, amiket fogadj el tőlem hálaáldozatom alázatos zsengéjeként. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg engem! Ámen.
(Kálvin bűnvalló imája)
Mottó
A jó Isten mindannyiunk szívében él, és a saját GPS-ével vezet bennünket: lelkiismeretünk törvényei és a parancsolatok által megmutatja a legtisztább, legegyenesebb utat a boldogulásunk, a mennyek országa felé. (Böjte Csaba)
Hol volt, hol nem volt.
A zeneiskola igazgatója így szól a növendékekhez:- Gyerekek, ma ünnepeljük Mozart születésnapját. Kegyeletből a mai napon nem játsszuk el egyetlen darabját sem.

Hát, igen...
- Az igaz barát szemből támad. (Oscar Wilde)
- Az esőre is száraz időben kell felkészülnünk. (Gábor Dénes)
- Társalkodj avval, akitől tanulhatsz. (Baltasar Gracián)

Azt mesélik...
Halmai Imrét, a ragyogó tehetségű komikust megkérdezte egy kolléganője:
- Imre, miért nem jött el megnézni engem a Magyar Színházba, ahol szép sikerem
van?
- Kedveském, én még akkor is elfelejtek elmenni, ha én lépek fel! - vágta rá Halmai.
Tudtad? Tudtad. Tudtad! (forrás: MKL, Liturgika, Liturgikus lexikon)
GNOSZTICIZMUS - Az az I-II.századi mozgalom, amely a hellenisztikus zsidóságban és a keresztyénségben is jelentkezett. A gnosztikusok az tanították, hogy
misztikus úton közvetlenül érintkezhetnek az istenséggel és így olyan mélyebb ismeretre tehetnek szert, amely a puszta hitet meghaladja. Ily ismeret birtokában
lesznek lelki (pneumatikus) emberekké s jutnak üdvösségre. Az egyház a gnoszticizmust, mint eretnekséget elvetette. Azóta is minden hasonló irányzatot gnoszticizmusnak nevezünk.

Bogdán József: Reggeli ima
Uram, ha a misén elalszom,
érintsd meg csendesen az arcom.
Éjszaka féltem nem aludtam,
ott kuporogtam a kapudban.
Nem tudom... melegségre vágytam,
hideg koporsó volt az ágyam.
Bár apám egyszer fölém hajolt,
mint kutya a kölykét megszagolt.
Úgy emlékszem, még be is takart,
és valamit mondani akart...
Valami ilyet: befellegzett...
A hiányától hidegebb lett.
Uram, ha a misén elalszom,
ugye lesz, aki betakarjon?

HIRDETÉSEK
2018. szeptember 30.
Évközi 26. vasárnap
október 4.

csütörtök

október 6.

szombat

október 7.

vasárnap

18.00 – Barokk hangverseny
19.00- Tranzitus
17.00 - szentmise
9.00- gyerekmise
17.00 – szentmise

A gyerekmisék időpontja: november 4, december 2.
Október 4-én Szent Ferenc ünnepén este 6 órakor
Barokk hangverseny lesz templomunkban. Közreműködik Lachegyi Imre
blockflötén és Dr.Bednarik Anasztázia orgonán.
Vivaldi, Bach, Vitali és más szerzők művei csendülnek fel.
A hangverseny után kezdődik a Tranzitus
(Szent Ferenc boldog halálára való emlékezés) szertartása.
Programok:
 Október 1-jén a Cs.Nagy Tamás hangversenyteremben (Zeneiskola) Zenei világnapi
hangversenyt adnak a Pikéthy Szakgimnázium volt növendékei. A belépés ingyenes.
 4. csütörtök 18.00 Credo-ház “ZENÉBEN IS EGYEK”. Váray Rita és Pintér Dávid művészházaspár előadóestje. Műsoron: Bach, Mozart és Debussy művek
 7. vasárnap 11.00 és 13.00 Püspöki Palota PÜSPÖKI PALOTA ÉS PINCEBEJÁRÁS a
Magyar Katolikus Kultúra Napja alkalmából vezeti: Cservenák Péter és 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/

