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2018. október 14.
Évközi 28. vasárnap

OK
15. évf. 34. szám

A hét liturgiája:
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
15. hétfő: AVILAI SZENT TERÉZ (Szent Tekla)
Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; Zs 112; Lk 11,29-32
A szabadságra Krisztus vezetett minket
16. kedd (Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit)
Gal 5,1-6; Zs 118,41-48; Lk 11,37-41
A hit a szeretet által tevékeny
17. szerda: ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC
Gal 5,18-25; Zs 1; Lk 11,42-46
A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség
18. csütörtök: SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA (ünnep)
2Tim 4,9-17a; Zs 144; Lk 10,1-9
Egyedül Lukács van velem, hogy az igehirdetés teljessé legyen általam
19. péntek (Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák, Keresztes Szent Pál)
Ef 1,11-14; Zs 32; Lk 12,1-7
Krisztusban kaptátok ti is a megígért Szentlélek pecsétjét
20. szombat (Szent Vendel)
Ef 1,15-23; Zs 8; Lk 12,8-12
Isten nagyszerű erejének hatását Krisztuson mutatta meg
21. vasárnap: ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP
(Szent Orsolya és vértanútársai, Boldog IV. Károly, Szent Hilárion, Berecz Skolasztika)
Iz 53,10-11; Zs 32; Zsid 4,14-16; Mk 10,35-45
Életét bűnért való áldozatul adta, mégis sokáig él

… Krisztus, a világosság napja. Egy bölcs lelkipásztori megfontolás arra késztette az Egyházat, hogy tegye kereszténnyé a vasárnap számára, a dies Solis, a „Nap napja” elnevezést,
amellyel a pogány rómaiak jelölték e napot, s még mai nyelvekben is feltűnik. Így vonták ki
a hívőket azoknak a kultuszoknak csábító hatása alól, amelyek a Napot istenítették és e nap
ünneplését Krisztusra, az emberiség igazi „Napjára” irányították. Szent Jusztinosz amikor
a pogányoknak írt, a szokásos „Nap napján” kifejezéssel élt annak jelölésére, hogy a keresztények mikor gyűlnek össze, de a kifejezésnek ekkor a hívők számára már új, teljesen evangéliumi tartalma volt. Krisztus ugyanis a világ világossága és föltámadásának emléknapja
dicsősége ragyogásának állandó visszfénye az idő hetes forgásában. A vasárnap, mint a föltámadott Krisztus győzelmétől megvilágított nap megjelenik a Liturgia Horarumban, és
különös hangsúlyt kap a virrasztásban, ami a keleti liturgiákban előkészíti és bevezeti a vasárnapot. E napon összegyűlve az Egyház nemzedékről nemzedékre magáévá teszi Zakariás
csodálkozását, amikor Krisztusra tekintve úgy beszél róla, mint fölkelő Napról, „hogy megvilágosítsa azokat, kik a sötétségben és a halál árnyékában” ülnek és átéli Símeon örömét,
aki karjában tarthatta az isteni Gyermeket, aki eljött „világosságul a pogányok megvilágosítására”.
(DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)
Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól. (Iz 1,2)
Mert minden értetek van, hogy a kegyelem bőséges kiáradása miatt egyre többen
adjanak hálát Isten dicsőségére. (2Kor 2,15)
Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Halld, Izrael, örök Istenünk, az Örökkévaló egyetlen!

Áldott legyen dicső uralmának Neve örökkön-örökké!
Szeresd hát Örök Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és minden tehetségeddel! Ezeket a szavakat pedig, amelyeket ma elrendelek neked, vedd a szívedre, és tanítsd gyermekeidnek, beszélj róluk, amikor otthon vagy, ha úton jársz,
ha lefekszel, és ha felkelsz! Kösd őket jelképként kezedre, és homlokkötőként szemeid közé! Írd fel őket házad ajtófélfáira és kapuidra!
Mottó
Boldog az az ember, aki más tulajdonát tiszteletben tartja, aki a rábízott anyagi javaknak nem szolgája, hanem bölcs őrzője, gyarapítója és továbbajándékozója.
(Böjte Csaba)

Hát, igen...
- A jócselekedetek elültetett magszemeiből új jócselekedetek sarjadhatnak.
- Aki másnak mindig örömöt igyekszik szerezni, eléri, hogy mások is azt tegyék, ami
neki örömére szolgál.
(Bosco Szent János)
- Istent nem tetteink nagysága érdekli, hanem az a szeretet, amely a tetteinket irányította.
(Lisieux-i Szent Teréz)

Azt mesélik...
Számítógépes szépségápolás: - Átküldök neked egy kiló bájt!

Hol volt, hol nem volt.
A vonat lassan közeledett az állomás felé. Feltűnt nekem egy fiatalember, aki idegesen tekintett ki az ablakon. Szóba elegyedtem vele. Fiatalon megszökött otthonról. Nem bírta a szülői ház légkörét. Barátaival mindent kipróbált, amitől otthon
óvták, intették. Hamarosan börtönben találta magát. Éppen ma szabadult. Nem
volt hová mennie. Kérte szüleit, hogy bocsássanak meg neki, és fogadják vissza a
szülői házba. Megírta, hogy megérti, ha nem tudnak neki megbocsátani. A délutáni
vonattal fog érkezni. Ha szülei készek visszafogadni, kössenek a kert végén lévő
diófára egy fehér kendőt. Amikor a vonat a kanyarhoz közeledett, a fiún egyre nagyobb feszültség lett úrrá. Arra kért, hogy nézzem meg, van-e a fán kendő. A kanyarban feltűnt a diófa. Felkiáltottam a látványtól. A fa tele volt kendőkkel, sőt lepedőkkel, nehogy a fiú tovább utazzon.
Tudtad? Tudtad. Tudtad! (forrás: MKL, Liturgika, Liturgikus lexikon)
LITURGIA HORARUM (lat. „a hórák liturgiája”): a breviárium II. Vatikáni Zsinat
után átdolgozott változata, az Egyház órákra (imaórák) beosztott hivatalos imádságainak könyve. A tridenti zsinat (1545-63) a zsolozsma megújításának és kiadásának gondját az Apostoli Székre bízta. Szt. V. Pius pápa 1568-ban tette közzé a
Breviarium Romanumot, amit utódai többször megújítottak, míg mai formáját a II.
Vatikáni Zsinat határozta meg.
FLAGELLÁNSOK - Önkorbácsolók; a középkori pestisjárványoktól felizgatott tömegek Európa szerte csoportokba verődve barangoltak (1348-51), s önmagukat
korbácsolva e vezekléssel igyekeztek a csapás elhárítani.
Bogdán József: Temetni hívnak
Ismét temetni hívnak a felborzolt tollú
anyókák a rábéi temető duzzadó-lapadó
dombjai közé, a csizmanyomokban pislogó
lepkék társaságába. Ismét temetni hívnak
az egyetlen utca nagy útra készülő lakosai,
hogy mint a vasútállomáson, jegyeket lyuggassak
a menetrendszerűen közlekedő halál-vonatokra.
Hányszor fogok még kezet a fonott kalácsot
majszoló, fogatlan temetőcsősszel, ki a túlvilág
gönceit hordja magán, ördögi mosollyal:
Atyám, píz áll a házhon.
Istenem, ki állítja meg Illés szekerét? Ki az ónos
eső szitálását a gyermeki szemekben?

HIRDETÉSEK
2018. október 14.
Évközi 28. vasárnap
október 20.

szombat

17.00 - szentmise

október 21.

Évközi 28. vasárnap

9.00- szentmise
17.00 – szentmise

A gyerekmisék időpontja: november 4, december 2.
Programok:
 17. szerda 14.00 Credo-ház MESEMONDÓ VERSENY Benedek Elek emlékére A Váci Juhász Gyula Ált. Iskola 3-4. évfolyamos tanulóinak mesemondó
versenye.
 18. csütörtök 18:00 Credo-ház “SZENT EZ A FÖLD, AHOL ÁLLSZ” Koncz
Attila szerkesztő-riporter vetített előadása a Szentföldről
 25. csütörtök 18:00 Credo-ház KATEDRA, KRÉTA, VÖRÖSCSILLAG Kubányi Andrea író könyvbemutatója. Zenei közreműködő: Siket Anna (hegedű).
Az est végén szerzői dedikálás lesz.
 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/

