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a váci Ferences templom heti értesítője
2018. november 18.
Évközi 33. vasárnap

15. évf. 39. szám

A hét liturgiája:
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
19. hétfő: ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET (ünnep) (Szent Abdiás, Szent Geláz)
Péld 31,10-13.19-20.30-31 vagy 1Jn 3,14-18 Zs 33 Lk 6,27-38
Az istenfélő asszony dicséretet érdemel: tettei dicsérjék őt
20. kedd (Szent Mechtild, Szent Ödön-Edward, Valois Szent Félix)
Jel 3,1-6.14-22; Zs 14; Lk 19,1-10
Aki meghallja szavamat, és kinyitja az ajtót, azzal étkezem
21. szerda: SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA
Jel 4,1-11; Zs 150; Lk 19,11-28
Szent az Úr, aki volt és aki van és aki eljövendő!
22. csütörtök: SZENT CECÍLIA
Jel 5,1-10; Zs 149; Lk 19,41-44
Megöltek, Uram, de véreddel népet váltottál meg Istennek
23. péntek (Római Szent Kelemen, Szent Kolumbán)
Jel 10,8-11; Zs 118,14-131; Lk 19,45-48
Vedd át a kibontott könyvtekercset az angyal kezéből
24. szombat: DUNG-LAC SZENT ANDRÁS ÉS VIETNAMI VÉRTANÚTÁRSAI
(Szent Krizogonusz, Szent Flóra)
Jel 11,4-12; Zs 143; Lk 20,27-40
A két próféta holtteste a nagyváros utcáján fog heverni
25. vasárnap: KRISZTUS KIRÁLY (főünnep) (Alexandriai Szent Katalin)
Dán 7,13-14; Zs 92; Jel 1,5-8; Jn 18,33b-37
Hatalma örök hatalom, amely meg nem szűnik

… Az eucharisztikus közösség. Az Egyház életének az Eucharisztia nem csupán intenzív kifejezője, hanem bizonyos értelemben a „születési” helye is. Az Eucharisztia táplálja és alakítja
az Egyházat: „Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk”. Mivel ilyen élő kapcsolatban van az Úr Testének és Vérének szentségével, az
Egyház misztériumát leginkább az Eucharisztiában hirdetjük, ízleljük és éljük át. Az Eucharisztia lényegi, egyházi dimenziója minden szentmisében megvalósul. De fokozottan mutatkozik meg azon a napon, amikor az egész közösséget összehívják az Úr föltámadásának emlékezetére. A Katolikus Egyház Katekizmusa kifejezetten tanítja, hogy „az Úr napjának és Eucharisztiájának vasárnapi megünneplése az Egyház életének középpontja”.

(DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)

Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól. (Iz 1,2)
Ezért, mint ahogy mindenben kitűntök: hitben, szóban, ismeretben, minden buzgóságban és a tőlünk kapott szeretetben, úgy tűnjetek ki ebben a jótékonyságban
is. Nem parancsképpen mondom ezt, hanem hogy mások buzgósága által a ti szeretetetek őszinteségét is próbára tegyem. (Kor 8,7-8)
Az imádságban legyetek állhatatosak...

(1Tessz 4.2)

Örök Istenünk, őseink Istene, legyen akaratod, hogy békében indulhassunk útra!
Békességben vezérelj bennünket, mutass nekünk utat, támogass és engedd, hogy
békében, élve és örömben érjünk célhoz! Ments meg minket az útonállóktól, rablóktól és minden szerencsétlenségtől! Add áldásodat teendőinkre, fogadj minket
szívesen és jólélekkel, hogy csupa jóban legyen részünk! Hallgasd meg imánkat!
Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki meghallgatja az imádságot! (zsidó úti imádság)
Tudtad? Tudtad. Tudtad! (forrás: MKL, Liturgika, Liturgikus lexikon)
Becsület (lat. honestas) A világi szóhasználatban: egy adott társadalom erkölcsi eszményének megfelelő magatartás, s az ezt körülvevő tisztelet. Relatív érték, ami a kornak, a kultúrának, sőt a gazdasági helyzetnek is függvénye. Az Egyház tanításában:
belső minőség, erkölcsi erény, mely arra tesz képessé, hogy az ember a megismert
és befogadott igazsághoz hűséges maradjon. Kortól és kultúrától független, alapja
a természettörvény. Legfőbb értéknek (becsnek, becsülni valónak) az Istentől ajándékozott igazságot tartja, ami az ember számára nem bírálat, hanem befogadás tárgya. Megköveteli a kitartás, a bátorság, az önmegtagadás gyakorlását, az önismeretre és egyszerűségre törekvést és a lelkiismeret kiművelését. Az ember alapvetően becsületesnek születik. Emberi méltóságának (becsülhetőségének) alapja az az
eredendő becsület, ami istenképmás voltából következik. Feladata, hogy e veleszületett becsületet fölfogja, őrizze, művelje. A népi bölcsesség szerint „Becsületesnek
lenni nehéz, de érdemes”.

Mottó!
Az elképzelt jó szürkének, unalmasnak, egyhangúnak tűnik, az elképzelt rossz izgalmas, érdekes. A megélt rossz kiéget, tönkretesz, lehúz, bemocskol; a megélt jó
felemel, kivirágoztatja szívedet, gazdagabbá tesz.
(Böjte Csaba)
Hát, igen...
- Az ostoba elsőnek mond véleményt. (Cicero)
- Az önbecsapásnak nincsen határa. (Elias Canetti)
- Egy tévedést nem szabad sorssá rögzíteni. (Palotai Boris)
Hol volt, hol nem volt.
Egy öreg, kertész sokszor segítette a szegényeket. Nélkülözhető pénzecskéjét nekik
adta. Ilyenkor azt szokta mondani: „Megint egy almát kell átdobnom a sövényen.”
Egyszer megkérdezték tőle, mi az, hogy „átdobni a sövényen”. A kertész egy történettel válaszolt. „Egyszer gyermekeket hívtam be a kertembe, s megengedtem nekik,
hogy a fa alatt fekvő gyümölcsből annyit egyenek, amennyit csak akarnak, de megtiltottam nekik, hogy valamit elvigyenek. Egy fiú azonban néhányat legszebb almáin
közül a sövényen keresztül dobott, és utóbb felszedte őket. A fiút kitiltottam a kertből.
De ahogy a méh a mérges virágból is mézet szí, én is egy rosszból tanultam valami
jót. Mi, e földön épp úgy cselekedhetünk, mint a gyerekek a kertben. Szabad ugyan e
világ javait használnunk, de magunkkal vinnünk nem szabad őket. De amit abból a
szegényeknek adunk, azt mintegy a kertsövényen keresztüldobjuk, és egyszer a kertsövényen túl - az örökkévalóságban - megint hasznunkra fordíthatjuk.”

Azt mesélik...
Miben hasonlít a hegyi pásztor és a sziklamászó?
Mindkettő marhára vigyáz a hegyen.
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 csöndben.
A vacsorám javát már megettem.
A kántor üzent, holnap temetés.
Az ég alja nagy vörös nevetés.

HIRDETÉSEK
2018. november 18.
Évközi 33. vasárnap
november 24.

szombat

17.00 - szentmise

november 25.

Krisztus Király vasárnapja 9.00- szentmise
17.00 – szentmise

Az idei adventben is lesznek rorate szentmisék. Az első december 3-án, hétfőn.
A következő gyerekmise időpontja: december 2.
Programok:
 19. hétfő 18.00 A Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium növendékeinek szokásos „Szeretet koncert”-jére kerül sor Szent Erzsébet napja
alkalmából. A belépés ingyenes, adományokat a Caritas javára gyűjtünk a
szegények karácsonyának megsegítésére.
 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
 A szokásos Székesegyházi Szent Cecília hangverseny november 25-én vasárnap este lesz a 18.00 órai szentmisét követően.
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/

