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a váci Ferences templom heti értesítője
2018. október 28- november 4.
Évközi 30-31. vasárnap

15. évf. 36-37. szám

A hét liturgiája:
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
29. hétfő
Ef 4,32 - 5,8; Zs 1; Lk 13,10-17
Éljetek szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket
30. kedd
Ef 5,21-33; Zs 127; Lk 13,18-21
Nagy ez a titok: Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom
31. szerda
(Szent Wolfgang, Boldog Romzsa Tódor)
Ef 6,1-9; Zs 144; Lk 13,22-30
Ne látszatra szolgáljatok, hanem mint Krisztus szolgái!
1. csütörtök: MINDENSZENTEK (főünnep)
Jel 7,2-4.9-14; Zs 23; 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a
Ott állnak a trón és a Bárány színe előtt fehér ruhába öltözve
2. péntek: HALOTTAK NAPJA
(Szent Tóbiás vértanú)
Jób 19,1.23-27a vagy Róm 5,5-11 Zs 26 Jn 6,37-40
Ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent
3. szombat
(Porres Szent Márton, Szent Hubertusz, Szent Szilvia)
Fil 1,18b-26; Zs 41; Lk 14,1.7-11
Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség
4. vasárnap: ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP
(Borromeo Szent Károly)
MTörv 6,2-6; Zs 17; Zsid 7,23-28; Mk 12,28b-34
Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből

5. hétfő: SZENT IMRE (ünnep)
Bölcs 4,7-17; Zs 118,1-16; Lk 12,35-40
Elragadta az Úr, hogy a gonoszság meg ne rontsa elméjét
6. kedd
(Szent Lénárd)
Fil 2,5-11; Zs 21; Lk 14,15-24
Megalázta magát Krisztus, ezért Isten fölmagasztalta őt
7. szerda
(Szent Willibrord, Szent Engelbert)
Fil 2,12-18; Zs 26; Lk 14,25-33
Isten maga műveli bennetek a szándékot és a végrehajtást is
8. csütörtök
(Szent Kolos, Szent Godfréd)
Fil 3,3-8a; Zs 104,2-7; Lk 15,1-10
Amit egykor előnyömnek tekintettem, azt Krisztusért akadálynak tartom
9. péntek: A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE (ünnep)
Ez 47,1-2.8-9.12 vagy 1Kor 3,9b-11 16-17 Zs 45 Jn 2, 13-22
Víz fakad a templom küszöbe alól: élni fog benne minden
10. szombat: NAGY SZENT LEÓ PÁPA
(Avellinoi Szent András)
Fil 4,10-19; Zs 111; Lk 16,9-15
Mindent elviselek abban, aki nekem erőt ad
11. vasárnap: ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
(Szent Márton)
1Kir 17,10-16; Zs 145; Zsid 9,24-28; Mk 12,38-44
A lisztesfazék nem ürült ki az Úr ígérete szerint

… A hit napja. A vasárnap úgy jelenik meg, mint kiemelkedő módon a hit napja. E
napon a Szentlélek, az Egyház élő „emlékezete” a Föltámadott első megjelenéséből
olyan eseményt formál, amely megújul Krisztus minden tanítványának „mai napján”.
Amikor a vasárnap összegyűltek ott vannak az Úr színe előtt, a hívők Tamáshoz hasonlóan hallják a felszólítást: „Tedd ide az ujjadat és lásd a kezeimet; nyújtsd ki a kezedet és tedd az oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő!”(Jn 20,27.) Igen, a vasárnap a hit napja. Ezt hangsúlyozza az is, hogy a vasárnapi eucharisztiának, mint a
liturgikus ünnepléseknek általában, része a hitvallás. Az elmondott vagy elénekelt
Krédó nyilvánvalóvá teszi a vasárnap keresztségi és húsvéti jellegét, és olyan nappá
avatja, melyen a megkeresztelt ember, fölelevenítve a keresztségi ígéreteket sajátos jogcímen megújítja Krisztushoz és az evangéliumhoz tartozását. Amikor hallgatja az Igét
és magához veszi Krisztus Testét, szemléli a „szent jelekben” jelenlévő föltámadott
Jézust és Tamás apostollal együtt vallja: „Én Uram, én Istenem!”
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… Mással nem helyettesíthető nap. Ezek után érthető, hogy korunk minden nehézsége
ellenére is miért kell e napot megőriznünk és mindenek előtt mélyen át kell élnünk.
Egy III. század elején élt keleti szerző tudósít arról, hogy a hívők már akkoriban mindenütt rendszeresen megszentelték a vasárnapot. A spontán gyakorlatból később jogilag szentesített törvény lett: az Úr napja hetekre tagolta az Egyház kétezer éves történetét. Elgondolható-e, hogy a jövőjét továbbra is ne határozza meg? Korunk problémái,
melyek nehézzé tehetik a vasárnap kötelezettségének teljesítését, nem akadályozzák az
Egyházat abban, hogy érzékenyen és anyai módon figyeljen gyermekei helyzetére.
Ezért az Egyház különösen kötelességének érzi új kateketikai és lelkipásztori megoldások megtalálását, hogy rendes körülmények között egyetlen gyermeke se legyen megfosztva a kegyelem áradásától, amit az az Úr napjának ünneplése hoz magával. Ugyanebben a szellemben a II. Vatikáni Zsinat, amikor állást foglalt a polgári naptár reformjával kapcsolatban az egyházi naptár reformelképzeléseiről, kijelentette, hogy „csak
azokat nem ellenzi, amelyek megtartják a hét napos hetet a vasárnappal együtt”. A
harmadik évezred küszöbén a keresztény vasárnap megünneplése – tartalma és sajátosságai, s a hit alapjaival való kapcsolatának következtében – a keresztény mivolt jellegzetessége marad.
(DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)

Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól. (Iz 1,2)
Átkozott a csalárd ember, akinek van a nyájában ép, hím állatja, és ha fogadalmat
tesz, gyenge állatot mutat be áldozatul az Úrnak, noha nagy király vagyok én –
mondja a Seregek Ura –, és rettegik nevemet a nemzetek között! (Mal 1,14)
Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Dicsértessék a Neved öröké, Urunk, nagy, uralkodó Isten, szent az égen és a földön! Téged illet, Örök Istenünk, őseink Istene, dal és dicséret, dicshimnusz és
zsoltár, hatalom és uralom, győzelem, nagyság és erő, hírnév és dicsőség, szentség, uralom, áldás és hálaima, ma és mindörökre. Áldott vagy Te, Örökkévaló,
Isten, dicsőségben nagy Uralkodó, Isten, akinek hálát adnak, Csodák Ura, aki
kedveli a zsoltáréneket, minden világot éltető Úristen!
(zsidó reggeli ima)
Mottó!
Vannak, akik szerint mindenféle keret, kötöttség, szabály elvetendő. Én úgy gondolom, hogy a hordónak az abroncs hasznos, mert a benne forró bort nem engedi
szétfolyni, hogy hasznavehetetlen pocsolya váljon belőle. (Böjte Csaba)
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Tudtad? Tudtad. Tudtad! (forrás: MKL, Liturgika, Liturgikus lexikon)
Cibórium, kiborion (lat., gör. „sátor, kehely”)
1. Az építészetben szarkofágok, trónok vagy szobrok fölé épített mennyezet. A
baldachinnal szemben szilárd anyagból készült. 4 vagy több oszlopon nyugodott
a szinte mindig piramis formájú tető. Az oszlopok közé olykor függönyöket feszítettek ki. A keresztényépítészet korán átvette, főként a főoltár, a baptisztérium
és az átrium kútjának kiemelésére. Különösen kedvelték az oltárok fölötti
cibóriumokat a Karoling-korban. A legismertebb példája Bernini cibórium a Szt.
Péter-bazilika főoltára felett. 2. Az Eucharisztia őrzésére szolgáló, fedhető kehely. A név nem a cibus, „eledel” szóból származik, hanem az Eucharisztia őrzésének helyéből. Kezdetben ugyanis az Eucharisztiát nem tabernákulumban,
hanem az 1. alatt leírt, oltár fölötti cibóriumban felfüggesztett tartóban (capsa,
galamb, pyxis) őrizték.

Szent VI. Pál pápa (Concesio, 1897. szeptember 26. - Róma, 1978. augusztus 6.)
Eredeti nevén Giovanni Battista Montini. Édesapja jómódú ügyvéd volt
Bersciaban. Magántanulóként végezte iskoláit beleértve a teológiát is. Teológiából és egyházjogból is doktori fokozattal fejezte be tanulmányait. 1924 és 1954
között a pápai államtitkárságon dolgozott. 1937-ben lett Eugenio Pacelli – a későbbi XII. Piusz – bíboros-államtitkár helyettese. 1938-ban járt Magyarországon
is, részt vett a budapesti Eucharisztikus Kongresszuson. 1954-ben Milánó érsekévé nevezte ki XII. Piusz. Szent XXIII. János pápa kreálta bíborossá 1958-ban.
VI. Pál péteri szolgálatában kiemelkedik a megkezdett II. Vatikáni Zsinat levezetése és befejezése. VI. Pál a kapcsolatteremtés nagy pápája volt. Nemcsak a
különböző egyházakkal újította meg a katolikus egyház dialógusát, hanem más
vallások képviselőivel is. 1964 januárjában elzarándokolt a Szentföldre, ahol
Szent Péter óta nem járt pápa. Jeruzsálemben az Olajfák hegyén találkozott a keleti egyházak legtekintélyesebb vezetőjével, IV. Athenagorasz konstantinápolyi
pátriárkával, a következő év decemberében Rómában visszavonták az 1054-es
kölcsönös kiközösítést. A kiközösítés visszavonásának tízedik évfordulóján,
1975. dec. 14-én fogadta a Meliton metropolita vezetésével érkező konstantinápolyi ökumenikus pátriárka hivatalos küldöttségét. A Sixtus-kápolnában tartott
szertartás végén lejött az oltártól, leborult a metropolita előtt, és megcsókolta a
lábát. Mindezt a jelenlévők, és Meliton megdöbbenése kísérte, akit mélyen megérintett a római főpap rendkívüli alázatának a gesztusa. 1964-ben enyhíteni igye4

kezett a magyar egyház legégetőbb gondjait is, fogadta 1977. jún. 9-én Kádár Jánost. A magyar katolikusok közül többen szomorúan tartják számon, hogy 1974ben – engedmények fejében – megüresedettnek nyilvánította az emigrációban
élő Mindszenty József bíboros esztergomi érseki székét. Névválasztása: Pál apostol példájára örömhírt vinni a nemzeteknek. Egész pontifikátusa alatt törekedett
az egyszerűségre. Ferenc pápa 2018. okt. 14-én avatta szentté.
Liszt Ferenc Krisztus oratóriuma egymagában valamennyi műveinek koronája, pályájának legteljesebb fokú kivirágzása. Az a körülmény, hogy az esztergomi és koronázó alkalom szülte két legszebb és legmonumentálisabb művét,
nem lehet ok arra, hogy értéküket leszállítsa. Liszt bátor egyéniség volt, képességeinek teljes tudatában úgyannyira, hogy e két föladat egyikét sem vállalta
volna, ha arra belső lelki és művészi hivatottságot nem érzett volna. Liszt Ferenc
egyházi művei tehát két eredőre vezethetők vissza; az első mély vallásossága,
második a művészi hitvallása. (Járosy Dezső: Liszt 1927. Arad)
Liszt Ferenc (Doborján, 1811. okt. 22. – Bayreuth, 1886. júl. 31.) nemzetiségét
számos tanulmány tárgyalja. A legtöbb mű azt boncolgatja, hogy Liszt német
vagy magyar nemzetiségű volt-e, de vannak, amelyek azt állítják, hogy Liszt
szlovák nemzetiségű volt. Liszt hovatartozása csak 1918 után lett vita tárgya,
1918 előtt Lina Ramann (Liszt kortársa, biográfusa) három kötetes életrajza teljesen elfogadott volt. Ramann – aki levezette a Liszt család eredetét, családfáját
– állítása szerint Liszt „apja magyar volt, anyja osztrák”. Liszt Ferenc doborjáni
szülőházán ma két márványtábla található. Az egyik magyar nyelven: „Itt született Liszt Ferenc 1811. október 22-én. Hódolata jeléül a Soproni irodalmi és művészeti kör.” Ezt a táblát a zeneszerző jelenlétében leplezték le 1881. április 7-én.
A másik tábla német nyelvű: „Itt született 1811. október 22-én Liszt Ferenc. Ezt
az emléktáblát a német nép állította a német mesternek.” E táblát 1926-ban a német birodalmi kormány, az osztrák szövetségi kormány és a burgenlandi tartományi kormány állította. Liszt Ferenc magát magyarnak tartotta. Utazásai során
magyar útlevelet használt. Gyermekei is magyar állampolgárok voltak, ez egy
1845-ös leveléből derül ki: „Mivel az én gyermekeim apjuk állampolgárságát…
követik, tehát akár akarják, akár nem, magyarok.” (Liszt Lamennais abbénak írt
levele)
Hát, igen...
- Csak akkor tudod elkerülni, hogy bekerülj egy nyilvántartásba, ha te vezeted a
nyilvántartást. (Churchill)
- Elég egy fuvallat, ha a hamu alatt parázslik még valami. (Diego Marani)
- Érd be a gyönggyel: ne kérd a kagylót. (Fodor Ákos)
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Hol volt, hol nem volt.
Egy hegyi faluban évszázadokkal ezelőtt egy nemesember azon gondolkodott,
milyen örökséget hagyjon a falu lakóinak. Végül eldöntötte. Templomot épít hagyatékként. Az építés tervét titokban tartotta egészen a befejezésig. Amikor az
emberek összegyűltek, csodálkoztak a templom szépségén és tökéletességén.
Sok dicsérő megjegyzés után egy jó megfigyelő megkérdezte: - "De hol vannak a
lámpák? Miként világítják meg a templomot?" - Anélkül, hogy válaszolt volna,
a nemes rámutatott a falon lévő lámpatartókra, aztán minden egyes családnak
adott egy lámpát, hogy vigyék magukkal az istentiszteletre és függesszék fel a
falra: -"Valahányszor itt vagytok, az a hely, ahol ültök, világos lesz - felelte a
nemesember. - Amikor pedig nem lesztek itt, az a hely sötét lesz. Amikor távol
maradtok a templomtól, Isten házának bizonyos része sötéten marad."
Vajon a mi lámpásunk meg van gyújtva? Azon a helyen világítunk, ahová Isten
helyezett minket?
Azt mesélik...
Hogyan oszlatja fel a skót rendőr a tüntető tömeget?
Leveszi a sapkáját és kéregetni kezd.

Bogdán József: Mit mondjak?
Mit mondjak? A vasárnaptól félek.
Alig ha húsz embernek misézek.
Mise után perselypénzszámolás.
Közeleg az utolsó állomás.
Bogdán József: Délelőtt, délután, este
Romos parókiám ablaka előtt
pőrén serénykedik a délelőtt.
Kelleti magát, mintha csak szánna.
Narancs-melleket pingál az ágyra.
Kérdésekkel zaklat a délután.
Ki kopog? Lehet, hogy a szél csupán,

vagy a sekrestyében a misekönyv
díszes fedelén viháncol a csönd.
Most ülök a kátrányszagú csendben,
a vacsorám javát már megettem.
A kántor üzent, holnap temetés.
Az ég alja nagy vörös nevetés.
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Halottak napja: a szeretet erősebb a halálnál
Minden haldokló és gyászoló maga mellett tudja Jézust, ami sokkal többet jelent a puszta szavaknál. Az Egyház ezt a jelenlétet adja nekünk mindenszentek ünnepén és halottak napján. Hitem szerint ez az egyetlen igazi vigasz.
Ezért ezek a napok nemcsak az emlékezésről szólnak, hanem a valódi találkozásról. Amikor Krisztus barátja, Lázár meghalt, akkor a gyászoló testvérek
Krisztus szemére vetették: „Hol voltál? Ha itt lettél volna, nem halt volna
meg!” Krisztus nem védi meg az Istent, nem kéri ki magának, nem mondja:
„ez a bűnösök sorsa” – hanem megrendül és sír. Siratja Lázárt, a gyászoló nővéreket, s tulajdonképpen minket is. Krisztus nem csak Lázárt támasztja fel,
nemcsak azoknak a gyászolóknak ad vigasztalást, hanem belemegy a halálba,
belemondja magát a gyászba, s így minden haldokló és gyászoló maga mellett
tudja az Ő jelenlétét, ami sokkal több, mint az egyszerű szavak.
Az Egyház ezt a jelenlétet adja a mindenszentek ünnepén és a halottak napján.
Ezek a napok nem csak az emlékezésről szólnak, hanem a valódi találkozásról.
Találkozni megyünk a sírokhoz. Hisszük, hogy élnek, s Krisztuson, mint tolmácson keresztül ma is szólnak hozzánk, közbenjárnak értünk, mi pedig értük. Akire csupán emlékeznek, az tényleg meghalt. Az tényleg hátramaradt az
élet futóversenyében. Mi hisszük, hogy továbbra is összetartozunk, közbenjárunk egymásért, s hogy találkozunk még, mert a szeretet erősebb a halálnál.
A gyerek is tud a halálról, a gyerek is gyászol. Éretlen szülői hozzáállás, ha
lesöpörjük a gyerek kérdéseit, és nem foglalkozunk a gyászával. A gyerek
ilyenkor elkezd szorongani, hiszen egyszer csak „eltűnt” a nagypapa, akit szeretett, s senki sem ad magyarázatot. Holnap ugyanúgy „eltűnhet” anya is,
meg én is? Valamit tud arról, hogy „elássák a gödörbe”, s képes felnagyítani a
tisztítótűz és a pokol kínjait. A gyereket a maga szintjének megfelelően be kell
vonni a gyászba. Ha kérdez, akkor vissza kell kérdezni: „Te hogy gondolod?”
– s amit jól gondol, abban megerősíteni, amit tévesen, azt kijavítani. Ha nyugodt hangnemben válaszolunk, akkor megnyugtatja, bátorítva érzi magát a
további kérdezésre. A haláltudat lényegileg az emberléthez tartozik, végig jelen van az életünkben, de nagyon nehéz a szemébe nézni. Ezért könnyebbnek
tűnik elfordítani a fejünket, s a fiatalságot bálványozni. A fogyasztó és hedonista világ mögött valójában a halál előli menekülés problémája van.
A haláltudat egy csodaszép életre érlel meg, s ettől fosztja meg magát, aki le
akarja söpörni a halál kérdését. Keresztény hitünk szerint nem egyedül kell az
élet útján és a halál kapuján átmennünk, hanem Krisztus végig velünk jön.
(Pap Miklós gondolatai)

HIRDETÉSEK
2018. október 28-november 4.
Évközi 30-31. vasárnap
november 3.

szombat

17.00 - szentmise

november 4.

Évközi 31. vasárnap

november 10.

szombat

9.00- gyerekmise
17.00 – szentmise
17.00 - szentmise

november 11.

Évközi 32. vasárnap

9.00- gyerekmise
17.00 – szentmise

Mindenszentekkor és Halottak napján templomunkban nem lesz szentmise.
A következő gyerekmise időpontja: december 2.
Programok:
 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.
 30. kedd 17:30 Galamb u. KATÁNG KLUB daltanítás, tánc, hangszerbemutató kisiskolás gyermekeknek közreműködik: Kaczur Csilla, Farkas Péter,
Kass Bence, Misik Zoltán
 6. kedd 18.00 Credo-ház PILÁTUS ÉJSZAKÁJA Egyfelvonásos történelmi
dráma előadják: Gregor Bernadett és Jánosi Dávid színművészek
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/
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