BARÁ
a váci Ferences templom heti értesítője
2018. október 21.
Évközi 29. vasárnap

OK
15. évf. 35. szám

A hét liturgiája:
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
22. hétfő (Szent II. János Pál)
Ef 2,1-10; Zs 99; Lk 12,13-21
Isten Krisztussal maga mellé ültetett a mennyben
23. kedd: KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS (Szent Szeverin)
Ef 2,12-22; Zs 84; Lk 12,35-38
Krisztus eljött, hogy békét hirdessen nektek
24. szerda (Claret Szent Antal Mária, Szent Gilbert)
Ef 3,2-12; Iz 12,2-6; Lk 12,39-48
Krisztusba vetett hit által járulhatunk bátran Isten elé
25. csütörtök: Pannonhalmi SZENT MÓR
Ef 3,14-21; Zs 32; Lk 12,49-53
Verjetek gyökeret, és vessetek alapot a szeretetben!
26. péntek
Ef 4,1-6; Zs 23; Lk 12,54-59
Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség
27. szombat
Ef 4,7-16; Zs 121; Lk 13,1-9
Krisztus a fő, aki az egész testet egybekapcsolja
28. vasárnap: ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
(Szent Simon és Júdás(Tádé) apostolok)
Jer 31,7-9; Zs 125; Zsid 5,1-6; Mk 10,46-52
Sírva jön népem, van köztük vak és sánta, irgalommal hozom őket vissza

… A Szentlélek ajándékának napja. A vasárnapot, a világosság napját, a Szentlélekre gondolva a „tűz” napjának is nevezhetjük. Krisztus világossága ugyanis szorosan összefügg a
Szentlélek „tüzével”, s mindkét kép a keresztény vasárnap tartalmát fejezi ki. Amikor Húsvét estéjén Jézus megjelent apostolainak, rájuk lehelt és mondta: „Vegyétek a Szentlelket.
Akiknek bűnét megbocsátjátok, bocsánatot nyernek, akikét megtartjátok, meg vannak
tartva.” A Szentlélek kiárasztása volt a Föltámadott nagy ajándéka apostolai számára Húsvét vasárnapján. Akkor is vasárnap volt, amikor ötven nappal a föltámadás után a Szentlélek erővel szállt le „mint heves szélvész”, s mint „tűz” a Máriával együtt lévő apostolokra.
A Pünkösd nem csak egyedülálló esemény, hanem misztérium, mely állandóan élteti az
Egyházat. Bár ennek az eseménynek az évenkénti ünneplésben megvan a maga nagy liturgikus jelentősége, amellyel lezárul a „nagy vasárnap”, a húsvéti misztériummal való szoros
kapcsolata miatt benne rejlik minden vasárnap tartalmában is. A „hét húsvétja” így bizonyos módon a „hét pünkösdje"is lesz, amelyben a keresztények átélik az apostolok örömteli
találkozását a Föltámadottal és engedik, hogy az ő Lelkének lehelete éltesse őket.
(DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)

Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól. (Iz 1,2)
Nemde egységet alkot test és lélek? És mi a vágya ennek az egységnek, ha nem az,
hogy utódot nyerjen Istentől? Vigyázzatok tehát magatokra! Ne vesd meg ifjúkori
feleségedet (Mal 2,15)
1956. október 23.
1956. október 24-én reggel, mise előtt, Tóth plébános lélekszakadva rohan be hozzám: - Pesten kitört a forradalom! …A plébánost ezután nem láttam már; talán azért
intézkedtek így, hogy az elindult viharról ne legyenek értesüléseim. …A faluból
esténként a szüretelő legények kurjongatását és kórusát hallgatom: Ejhaj kikelet, Rákosinak kötelet, A magyaroknak kenyeret! …Hogy érek ma Budára? Csak Rétságig
érünk. Azért hajtottunk arrafelé, mert a rétsági magyar „vörös katonák” szabadítottak ki, s parancsnokuk is arra kért, maradjak éjszakára a honvédekkel, hiszen a
többiek is látni szeretnének. …Az éjszaka folyamán egymásután nagyszámban érkeznek a rétsági kaszárnyába a szabadságharcos fiatalok, egyetemisták, katonák,
matrózok, munkások; ezek mind a fővárosból indulnak el felém, hogy kiszabadítsanak. Elkéstek. …Éjféltájban megérkezik Kovács Vince, a váci felszentelt püspök,
titkárával. Üdvözölnek, szállásra hívnak Vácra. - Én már csak a szabadító honvédeknél éjszakázom- feleltem. ...Október 31-én reggel 6 órakor indulunk a rétsági
honvédkaszárnyából. …Impozáns a menet, harckocsik, rohamlövegek, ragyogó arcok. Pallavicini-Pálinkás őrnagy, Spitz és Tóth főhadnagyok ülnek mellettem
Ruchoczki volt a gépkocsivezető. …S amint most a falvakon lassítva, és áldást
osztva haladunk át, mindenütt megszólalnak a harangok, hull a virágeső és örömmámor ujjong felénk. Vácon, Újpesten megállunk; lépésben tudunk csak hajtani, a
tengernyi nép mindenütt lassítja a menetet. (Mindszenty József: Emlékirataim 1989,
részlet)

Tudtad? Tudtad. Tudtad! (forrás: MKL, Liturgika, Liturgikus lexikon)
Kapisztrán Szent János (Giovanni de Capestrano) 1386. jún. 24-én született
Capestranóban. Jogot tanult, és egy ideig Perugiában bíró volt. 1416-ban csatlakozott a ferences rend szigorúbb irányzatához, az obszervánsokhoz. Tanulmányai befejeztével vándorprédikátorként negyven éven át prédikált. Prédikációinak mindenütt nagy hatása volt, noha beszédeit fordítani kellett, mert csak olaszul és latinul tudott. Ő és Sienai Szent Bernardin a kor legeredményesebb missziós népszónokai. Először a huszita mozgalom miatti visszatérítés során kerül kapcsolatba Magyarországgal. Őt bízza meg a pápa a török világhódító áradat ellen való keresztes
védelmi hadjárat meghirdetésével (1453-tól). Igazi támogatást csak a magyaroktól
és Hunyadi Jánostól kapott. Hadi téren Hunyadi, lelkileg Kapisztrán műve a nagy
nándorfehérvári (ma belgrádi) diadal (1456. júl. 21–22.). Emlékét hirdeti a déli harangszó, az Angelus (Úrangyala) és Urunk Színeváltozása ünnepe. II. Mohamed
Európa elleni támadása összeomlott. Magyarországról is jó hetven évig távol maradt még a török. Mindkettőjüket a harcterek járványa, a pestis vitte halálba még
azon évben. Kapisztrán Szent János 1456. okt. 23-án halt meg. Sírja az akkor magyar
szerémi Újlakon (Ilok) volt.
JULES SUPERVIELLE: MAGYAR BARÁTAINKHOZ
Amig e vak planéta
Száz tartománnyal,
És vérző hegysorok
Sebével vert hazátok
Körül vadul forog,
öt földrész háborog,
Mert szörnyű sorsotokban
Bűnünk szemünkre lobban,
S mintha bíró idézne
Igaz itélőszéke
elé, ha ablakot
nyitunk a sajgó fényre,
Mi már látó vakok ...
De tennünk nem szabad,
hisz tenni nem lehet,
s mert tennünk nem szabad,
mi, — bár hitetlenek
vagyunk — térdünkre hullva
könyörgünk értetek.
Franciából fordította: Kocsis Gábor

HIRDETÉSEK
2018. október 21.
Évközi 29. vasárnap
október 27.

szombat

17.00 - szentmise

október 28.

Évközi 30. vasárnap

9.00- szentmise
17.00 – szentmise

 A gyerekmisék időpontja: november 4, december 2.
 Kedves Barátok! A Váci Ferences Templomért Alapítvány köszöni a neki felajánlott 1%-okat. Az APEH 197 567 Ft-ot utalt számlánkra. Köszönjük! A 2017ben kapott adományokból többek között az ez évi Ferences Tábort támogattuk. A táborban az idén 100 gyermek és fiatal vett részt táborozóként vagy
vezetőként. Reméljük a gyerekek jól érezték magukat, mi felnőttek nagyon
élveztük.
Programok:
 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.
 25. csütörtök 18:00 Credo-ház KATEDRA, KRÉTA, VÖRÖSCSILLAG Kubányi Andrea író könyvbemutatója. Zenei közreműködő: Siket Anna (hegedű).
Az est végén szerzői dedikálás lesz.
 28. vasárnap 18:00 PALOTAKONCERT Püspöki Palota díszterme "Őszi elmúlás" Custos Consort régizene együttes hangversenye A zenekar tagjai: Király Nóra, Szászvárosi Sándor, Tokody Gábor, Sipos Csaba. Műsoron:
Pretorius, Gastoldi, Dunstable művek.
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/

