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A hét liturgiája:
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
12. hétfő: SZENT JOZAFÁT (Studita Szent Teodor, Szent Anasztáz-Asztrik)
Tit 1,1-9; Zs 23; Lk 17,1-6
Isten megbízottjának feddhetetlennek kell lennie
13. kedd (Magyar szentek és boldogok)
Tit 2,1-8.11-14; Zs 36; Lk 17,7-10
Várjuk Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét
14. szerda (Szent Hypatiusz-Huba)
Tit 3,1-7; Zs 22; Lk 17,11-19
Kegyelméből megigazulva reménybeli örökösei vagyunk az örök életnek
15. csütörtök (Nagy Szent Albert, Szent Lipót)
Filem 7-20; Zs 145; Lk 17,20-25
Fogadd el, nem mint rabszolgát, hanem mint szeretett testvért
16. péntek (Skóciai Szent Margit, Szent Otmár)
2Jn 4-9; Zs 118,1-18; Lk 17,26-37
Abban, aki kitart a tanításban, él az Atya is és a Fiú is
17. szombat (Nagy Szent Gertrúd, Szent Ányos, Tours-i Szent Gergely, Szent Hilda)
3Jn 5-8; Zs 111; Lk 18,1-8
Fogadjuk be a testvéreket, hogy munkatársai legyünk az igazságnak
18. vasárnap: ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
(Szent Péter és Szent Pál bazilikák felszentelése, Szent Noé)
Dán 12,1-3; Zs 15; Zsid 10,11-14.18; Mk 13,24-32
Abban az időben megszabadul népéből mindenki

…A Föltámadott jelenléte. „Én veletek vagyok minden nap a világ végezetég”. Krisztus ezen
ígérete változatlanul visszhangzik az Egyházban, mely ebben hordozza életének termékeny titkát és reményének forrását. A vasárnap, mint a föltámadás napja nem csupán egy régmúlt
esemény emlékezete: a Föltámadott övéi közötti élő jelenlétének ünneplése. Hogy e jelenlétet
megfelelően hirdessük és átélhessük, nem elegendő, ha Krisztus tanítványai magányosan imádkoznak és a szívük mélyén emlékeznek Krisztus halálára és föltámadására. Mindazok ugyanis,
akik megkapták a keresztség kegyelmét nem csak egyéni jogcímen igazultak meg, hanem mint
Krisztus titokzatos testének tagjai, mint olyanok, akik beléptek Isten népébe. Fontos tehát, hogy
összegyűljenek és megjelenítsék az Egyházat, az eklésziát, azt a közösséget, melyet a föltámadott Krisztus hív össze, aki azért áldozta föl az életét, hogy „Isten szétszórt fiait összegyűjtse”.
A keresztények „egyek” lettek Krisztusban a Szentlélek ajándéka által. Ez az egység kiemelkedő
módon mutatkozik meg akkor, amikor a hívek összegyűlnek: tudatosodik bennük és tanúságot
tesznek a világnak arról, hogy „minden népből, nyelvből és nemzetből” való megváltott emberekből épülő népet alkotnak. Krisztus tanítványainak közösségében állandósul az időben az első
keresztény közösség képe, amelyet Szent Lukács úgy mutat be, hogy az első megkereszteltek
„állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az
imádságban”.
(DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)

Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól. (Iz 1,2)
Bizony én vagyok az Úr, aki nem változtam meg, de ti akkor is Jákob fiai maradtatok! Bizony, atyáitok napjai óta eltávoztatok törvényeimtől és nem tartottátok meg
őket. Térjetek vissza hozzám, akkor én is visszatérek hozzátok – mondja a Seregek
Ura. (Mal 3,6-7)
Az imádságban legyetek állhatatosak...

(1Tessz 4.2)

Te vagy erőssége a Hozzád menekedőknek Urunk, Te vagy a világossága a sötétségben lévőknek, és Téged magasztal az én lelkem. Minden gondolatomat és a lelkemet Hozzád emelem, én Őrizőm, Te szabadíts meg engem az ellenség minden
támadásától. Sanyargat és gyötör az ellenség, és folyton saját akarata teljesítésére
kényszerít, de Te, én Vezérlőm, ne hagyj engem elveszni. Ámin
Tudtad? Tudtad. Tudtad! (forrás: MKL, Liturgika, Liturgikus lexikon)
glosszolália (gör.), nyelveken szólás: az elragadtatás nyelve. Nem idegen nyelven
beszélést jelentett, hanem semmilyen nyelvből ki nem mutatható hangsoroknak elragadtatott állapotban való hallatását. A glosszolália csak azok számára volt érthető, akiknek erre külön adományuk volt. A prófétálás adományától eltérően nem
a közösség épülésére, a hívők hitbeli ismereteinek gyarapítására szolgált, hanem
csak a Szentlélek jelenlétét tanúsította. A prófétálás fölötte állt a nyelveken szólásnak. A Lélek adományainak értékrendjében a nyelveken szólás állt az utolsó helyen. Szt. Pál figyelmeztet arra, hogy megvan a nyelveken szólással való visszaélés
veszélye.

Mottó!

Az ember nem szélkakas! A régi vitorlások, ha jó szélbe kerültek, akkor sebesen
szálltak a hullámokon, de ha szélcsend volt, akkor hetekig rostokoltak egy helyben. Nekünk ezen a téren inkább a gőzhajókra kellene hasonlítanunk: bárhonnan
fúj a szél, a kitűzött céljaink felé kell haladnunk.
(Böjte Csaba)
Hát, igen...
- Hiába teszed a kígyót bambuszcsőbe, nem tudsz változtatni tekergőzési szokásain.
- Jobb, ha vacsora nélkül fekszel le, mint ha adóssággal ébredsz (Charles Haddon Spurgeon)
- Légy óvatos: fegyverük van, de alternatíváik nincsenek.
(Ryszard Kapuscinski)

Hol volt, hol nem volt.
A kis sas a csirkékkel együtt kelt ki, és azokkal együtt nőtt fel. A sas egész életében
azt tette, amit a baromfiudvar csirkéi tettek, mert azt gondolta, hogy ő is csirke. A
földet kapirgálta, hogy kukacokat és rovarokat találjon. Kotyogott és kotkodácsolt.
Alkalmanként szárnyát verdeste, és repült néhány métert, ahogy a többi tyúk is.
Elvégre a tyúkoktól ennyit várnak, nemde? Teltek az évek, és a sas megöregedett.
Egyszer maga felett a felhőtlen égben megpillantott egy csodálatos madarat. Méltóságteljesen lebegett az erős áramlatokat kihasználva. Aranyos szárnyait szinte
nem is mozdította. Az öreg sas csodálkozva kérdezte a baromfiudvar lakóitól: - Mi
az ott fent? - Az a sas, a madarak királya -válaszolta az egyik. - De ne foglalkozz
vele sokat, ne bámuld annyira, mert mi nagyon különbözünk tőle. A sas nem is
gondolt rá többet. Abban a hiszemben élte le egész életét, hogy ő is a baromfiudvarhoz tartozik.
Azt mesélik...
Kovács bemegy a főnökéhez és így szól: - Főnök, holnap nagytakarítás lesz otthon,
és a feleségem azt akarja, hogy rakjak rendet a padláson, meg a garázsban.
- Nincs emberünk, sajnálom, de nem adhatok szabadnapot.
- Köszönöm főnök, tudtam, hogy magára számíthatok!

.
Bogdán József: Másnap

Csak a másnapok ne
lennének, amikor igyekszel
feljelenteni magad, és szeretnéd
mindörökre kigumizni
áruba bocsátott arcodat.

Csak az aznapok ne
lennének – óvatosan lépdelsz,
mint egy jégtöltésen, belső
jégverésben, és észrevétlenül
nagykorúvá vedlik benned Júdás.

HIRDETÉSEK
2018. november 11.
Évközi 32. vasárnap
november 17.

szombat

17.00 - szentmise

november 18.

Évközi 33. vasárnap

9.00- szentmise
17.00 – szentmise

A következő gyerekmise időpontja: december 2.
Programok:
 13. kedd 18.00 Credo-ház FEJLESZT VAGY ROMBOL? Okos eszközök. A
függőség kialakulása és megoldásaink. Pécsi Rita neveléskutató előadása
 15. csütörtök 18:00 Credo-ház FILMKLUB A császárok klubja Amerikai filmdráma vezeti: Vanderlik Tamás
 18. vasárnap 18:00 Püspöki Palota díszterme PALOTAKONCERT 100 Tagú
Cigányzenekar Ifjúsági Zenekara műsoron: Monti, Erkel, Brahms művek.
 20. kedd 18. Credo-ház TEOLÓGIAI SOROZAT III. A felekezetek közötti
párbeszéd jegyében előadó: Dr. Borsi Attila református lelkipásztor téma:
Közösség a lélek által. Az Úrvacsora református értelmezése és gyakorlata.
 21. szerda 14.00 Credo-ház MESEMONDÓ VERSENY Benedek Elek emlékére A Váci Juhász Gyula Ált. Iskola 1-2. évfolyamos tanulóinak mesemondó versenye
 22. csütörtök 18:00 Credo-ház “A KÉK MADÁR ÁLMA”Czigány Ildikó, Magyarország első pilótanőjének szakmai és lírai élménybeszámolója
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/

