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Évközi 27. vasárnap

OK
15. évf. 33. szám

A hét liturgiája:
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
8. hétfő: SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA (főünnep)
(Szent Simeon)
Sir 24,23-31; Jud 13,23-25; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28
Anyja vagyok én a szép szeretetnek
9. kedd
(Szent Dénes, Szent Günter, Szent Ábrahám és Sára, Boldog Henry Newman)
Gal 1,13-24; Zs 138; Lk 10,38-42
Isten kiválasztott, hogy hirdessem Fiát a pogányoknak
10. szerda (Borgia Szent Ferenc )
Gal 2,1-2.7-14; Zs 116; Lk 11,1-4
Jakab, Péter és János fölismerték a nekem adott kegyelmet
11. csütörtök (Szent XXIII.János pápa)
Gal 3,1-5; Lk 1,69-75; Lk 11,5-13
A törvény tettei által kaptátok a Lelket, vagy a hit elfogadása által?
12. péntek (Szent Miksa, Szent Edwin, Szent Gottfried)
Gal 3,7-14; Zs 110; Lk 11,15-26
Isten a hit által teszi megigazultakká a pogányokat
13. szombat (Szent Kálmán, Szent Hitvalló Edvárd)
Gal 3,22-29; Zs 104,2-7; Lk 11,27-28
Isten fiai vagyunk a Krisztus Jézusba vetett hit által
14. vasárnap: ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
(Szent I.Kallixtusz, Szent Burkhard)
Bölcs 7,7-11; Zs 89; Zsid 4,12-13; Mk 10,17-30
A gazdagságot a bölcsességhez mérve semminek tartottam

…az a tény, hogy a szombat a hét hetedik napja, alapot adott arra, hogy az Úr napját az
egyházatyák által nagyon kedvelt szimbolikus értelmezéssel a „nyolcadik napnak” is lássuk.
Azaz a hét folytatásaként olyan egyedülálló és transzcendens helyzetű napnak, melyen az
időnek nemcsak a kezdetére, hanem a végére, az „eljövendő örökkévalóság” kezdetére is emlékeztet. Szent Baszileosz magyarázza, hogy a vasárnap azt a teljesen egyedülálló napot
jelzi, mely a jelenlegi időt fogja követni, a határtalan napot, melynek nincs se reggele, se
estéje, az el nem múló időt, mely nem tud öregedni; a vasárnap a végtelen élet állandó hírnöke, mely élteti a keresztények reményét, és bátorítja őket zarándokútjukon. Szent Ágoston
az utolsó nap távlatában – mely beteljesíti a szombat előképi szimbolikáját – zárja Vallomásait, amikor az eszkatonról úgy beszél, hogy az „a nyugalom békéje, a szombat békéje, az
alkony nélküli béke”. A vasárnapnak, az „első” s ugyanakkor a „nyolcadik” napnak az ünneplése a keresztény embert az örök élet felé irányítja. (DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)
Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól. (Iz 1,2)
Sem ezüstjük, sem aranyuk nem szabadíthatja meg őket az Úr haragjának napján;
bosszújának tüze megemészti az egész földet, bizony hamar véget vet a föld valamennyi lakosának. (Szof 1,18)
Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Téged áldunk Magasságos Isten és irgalom Ura, Aki mindig hatalmas és felfoghatatlan, dicső és félelmetes dolgokat cselekszel velünk, amelyeknek nincsen száma;
Aki békés álmot ajándékoztál testünk erőtlenségének és munkáinkból eredő gyöngeségének kipihenésére. Hálát adunk Néked, hogy nem pusztítottál el minket törvényszegéseinkkel együtt, hanem meghitt emberszeretetet mutattál irántunk, és
minket, akik a kétségbeeséshez álltunk közel, felkeltettél, hogy dicsőítsük a Te hatalmadat. Ezért Hozzád könyörgünk, a Te mérhetetlen jóságodért világosítsd meg
gondolatainkat és szemeinket, emeld fel újra az alvás kábultságától restté vált elménket és nyisd meg ajkainkat, hogy teljenek meg dicséreteddel, hogy állhatatosan
dicsőítsünk és megvalljunk Téged a mindenekben és mindenki által dicsőített Istent, a kezdetnélküli Atyát, Egyszülött Fiaddal és Szentséges, jóságos és éltető Lelkeddel együtt most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.
Mottó
Boldog az az ember, aki megelégszik azzal, ami az övé, és a munkát, a becsületes
fáradozást az élet értékének tekinti. (Böjte Csaba)
Hát, igen...
- A kis dolgok nagy helyet foglalnak el életünkben. (Anatole France)
- A könny éppoly ragályos, mint a nevetés. (Balzac)
- A szív mindig becsapja az elmét. (Rochefoucauld)

Hol volt, hol nem volt.
Egy indián sétált egy nem indián barátjával a New York-i Times Square környékén.
Csúcsforgalom volt, sokan nyüzsögtek az utcákon. Az autósok nyomták a dudákat,
a taxisok csikorogva fordultak be az utcasarkokon, a város zaja szinte süketítő volt.
Az indián megszólalt:- Hallok egy tücsköt. - Az nem lehet - mondta a barátja. Ekkora zajban hogy lehetne meghallani egy tücsköt? - Hallottam egy tücsköt!
- Ez őrültség! - mondta a barátja. Az indián egy kis ideig türelmesen figyelt, majd
elindult az utca másik oldalára, ahol néhány bokor nőtt. Az ágak között megtalálta
a tücsköt.
- Ez lehetetlen! Neked természetfölötti hallásod van. - Nem - válaszolt a bennszülött -, az én fülem semmiben sem különbözik a tiédtől. A dolog csak azon múlik,
hogy mire figyelsz jobban. – Lehetetlen, én soha nem hallanék meg egy tücsköt
ekkora zajban! - Nem, az egész csak azon múlik, hogy mi a legfontosabb neked.
Figyelj! Bemutatom. Az indián kivett a zsebéből néhány érmét, majd a földre ejtette
őket. Harmincméteres körzetben mindenki megfordult, hogy vajon az érme, ami
leesett, nem az övék-e. – Látod, erre gondoltam?
Azt mesélik...
Miben hasonlít a hegyi pásztor és a sziklamászó? Mindkettő marhára vigyáz a hegyen
Tudtad? Tudtad. Tudtad! (forrás: MKL, Liturgika, Liturgikus lexikon)
NYOLC, tőszámnév. A babiloni világképben a lélek a hét bolygószféra elhagyása
után érkezik meg a 8., a legmagasabb égi szférába (egek ege). Platón szerint a lélek
megítélése 7 napig tart, a 8. napon szabadul. Püthagorasznál az égi harmónia, teljes
egyezés (zenei oktáv), ezáltal a szeretet és a barátság száma. Az evangéliumokban
fontos szám: a hegyi beszéd a nyolc boldogsággal kezdődik. A zsidó napszámítás
szerint Jézus a 8. napon támadt föl. Ezért a patrisztikában a 8. nap az új teremtés
kezdete, az örök élet képe. Krisztus föltámadása miatt a beteljesedés száma. A keresztény építészetben a 8 feltűnik oszlopok, tornyok, baptisztériumok, keresztkutak alaprajzában (nyolszög). A gregorián ének nyolc zsoltártónust használ.
Bogdán József: A LEPKE TITKA
Gyalogbodzán lepke csüng,
csukott szárnnyal szendereg.
Csápjaival félkört ír,
hogy miért, ki mondja meg?
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2018. október 7.
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október 13.

szombat

17.00 - szentmise

október 14.

Évközi 28. vasárnap

9.00- gyerekmise
17.00 – szentmise

A gyerekmisék időpontja: november 4, december 2.
Programok:
 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
 10. szerda 18.00 Credo-ház TEOLÓGIAI SOROZAT II. A felekezetek közötti
párbeszéd jegyében. Előadó: Detre János evangélikus lelkész. Téma: Az Úrvacsora evangélikus gyakorlata.
 17. szerda 14.00 Credo-ház MESEMONDÓ VERSENY Benedek Elek emlékére A Váci Juhász Gyula Ált. Iskola 3-4. évfolyamos tanulóinak mesemondó
versenye.
 21-én vasárnap este 19 órakor immár a IX. ünnepi orgonahangverseny lesz
az 1956-os forradalom emlékére, Liszt Ferenc születésnapján a Székesegyházban. Közreműködik: Dr.Bednarik Anasztázia és Dr.Csanádi László orgonaművész, valamint Huszár Anita énekművész. Műsoron Bach, Liszt, KargElert és Vierne művei. A belépés díjtalan.
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/

