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A hét liturgiája:
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
26. hétfő (Szent Szilveszter apát, Szent Konrád)
Jel 14,1-3.4b-5; Zs 23; Lk 21,1-4
Ők a Bárány nyomában járnak, bárhová megy
27. kedd (Szent Virgil)
Jel 14,14-19; Zs 95; Lk 21,5-11
Itt az aratás ideje, már érett a vetés a földön
28. szerda (Marchiai Szent Jakab)
Jel 15,1-4; Zs 97; Lk 21,12-19
Műveid csodálatosan nagyok, Uram, mindenható Isten!
29. csütörtök
Jel 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Zs 99; Lk 21,20-28
Boldogok a Bárány menyegzős lakomájára hivatalosak!
30. péntek: SZENT ANDRÁS APOSTOL (ünnep)
Róm 10,9-18; Zs 18A; Mt 4,18-22
A hit hallásból ered, a hallás pedig Krisztus igéjéből
1. szombat (Szent Blanka, Boldog Charles de Foucauld)
Jel 22,1-7; Zs 94; Lk 21,34-36
Nem szorulnak lámpafényre, mert az Úristen ragyog rájuk
2. vasárnap: ADVENT 1. VASÁRNAPJA (C) (Szent Lúciusz, Szent Szilvánusz)
Jer 33,14-16; Zs 24; 1Tessz 3,12 - 4,2; Lk 21,25-28.34-36
Abban az időben kisarjasztom Dávid igaz sarjadékát

…Épp a vasárnapi szentmisén élik át a keresztények újra különös intenzitással az apostolok
húsvét esti élményét, amikor a Föltámadott megjelent közöttük. Tanúságtételük révén árad a
hívők minden nemzedékére Krisztusnak a béke messiási ajándékával bővelkedő üdvössége. E
békét Ő, a vére árán szerezte és a Szentlélekkel együtt ajándékozza: „Békeség nektek!” Abban,
hogy Krisztus „nyolc nap múlva” tér vissza hozzájuk újra, gyökerében már látható a keresztény közösség szokása, hogy minden nyolcadik napon, az Úr napján, vagyis vasárnap összejönnek, hogy megvallják föltámadásába vetett hitüket és összegyűjtsék az általa ígért boldogság
gyümölcseit: „Boldogok, aki nem láttak, mégis hisznek”. A Föltámadott megjelenései és az Eucharisztia közötti szoros összefüggésre utal Lukács evangéliuma az emmauszi tanítványok történetével. Maga Krisztus csatlakozott hozzájuk, bevezette őket az Írások megértésébe s végül
asztalhoz ült velük. Akkor ismerték föl, amikor „kezébe vette kenyeret, megáldotta, megtörte és
nekik adta”. Jézus gesztusa az elbeszélésben ugyanaz, mint az utolsó vacsorán, s ez világosan
utal a „kenyértörésre”, ahogyan az első keresztény nemzedék az Eucharisztiát nevezte.
(DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)

Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól. (Iz 1,2)
Önmagatokat vizsgáljátok meg, vajon a hitben vagytok-e; önmagatokat tegyétek
próbára. Vagy nem ismeritek fel önmagatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van?
Ha nem, akkor nem álltátok ki a próbát. (Kor 13,5)
Az imádságban legyetek állhatatosak...

(1Tessz 4.2)

Téged kérünk, mi Krisztusunk, mivel csak benned bízunk. Segíts szent neved által,
s mint hű nyájad, akkor neked vígan mondunk dicséretet örök hálaadással!
(Gusztáv Adolf svéd király)

Mottó!
Ha valaki addig rángatja a szekrényt, míg magára borítja, ne az asztalost szidja,
hanem saját magát. A mi rossz döntéseink, bűneink következményét nem szabad
Isten nyakába varrnunk.
(Böjte Csaba)
Hát, igen...
- Az igazi szeretet sohasem fél attól, hogy túl sokat talál adni.
- Az élő ember Isten legnagyobb dicsérete. (Szent Iréneusz)
- Isten azért engedi az árnyékot, hogy a fény ragyogása annál inkább érvényre jusson. (Szt. XXIII.János)
Azt mesélik...
Mit csináljon a föld nélküli paraszt? Vessen magára!
Tudtad? Tudtad. Tudtad! (forrás: MKL, Liturgika, Liturgikus lexikon)
Egyházi év: az üdvtörténet liturgikus ünneplésének évenként ismétlődő egysége. Isten a történelemben szólítja meg az embert, s amint a világot megszentelik a

szentségek és szentelmények, úgy lesz az idő az ünnepnapok sorozatában az üdvtörténet ideje. Az egyházi év nem Jézus életének a polgári évbe komponált imitációja. A kifejezés először 1589-ben fordult elő. Az egyházi év a polgári év rendjéhez
kapcsolódva csaknem 2 évezreden át meghatározó módon szabályozta Európa keresztény népeinek életrendjét. A római Egyházban az egyházi évet a vasárnapok
sora és az üdvtörténet ünneplése határozza meg: karácsonyi ünnepkör (megtestesülés), húsvéti ünnepkör (megváltás), évközi idő. Ezek közé szövődnek a Máriaünnepek és a szentek emléknapjai. Az egyházi év kezdete ádvent első vasárnapja,
a vége Krisztus Király vasárnapja. A bizánci szertartásban az egyházi év IX. 1-jén
kezdődik. Az állandó ünnepeket és a szentek napjait a menaion (12 kötetből álló szertartási
könyv, mely az év egyes napjaira előírt szent szolgálatokat, istentiszteleti szövegeket és énekeket foglalja magába) foglalja össze. Az egyházi év részben Izrael ünnepeiből, részben a vértanukról való
megemlékezésből alakult ki. Az Ige testté lett, a Teremtő belépett az általa teremtett
világba. Ez a teológiai alapja, hogy az Egyház átvette, majd tökéletesítette a természet visszatérő változásain alapuló római naptárt. Az egyházi év ünnepein az Egyház Isten szabadító tetteire emlékezik.
Hol volt, hol nem volt.
Az orvos csalódottan rázta meg fejét. Betegén a javulás legkisebb jele sem látszott.
Már tíz napja, hogy az idős úr semmiféle gyógykezelésre nem reagál. Teljesen elhagyatottan feküdt a kórházi ágyon, úgy tűnt, ereje sincs már, hogy életéért küzdjön.
Elfáradt, beletörődött sorsába. Másnap az orvos ismét megrázta a fejét, ám ezúttal az
őt ért meglepetéstől. Az idős úr minden életfunkciója a normális értéket mutatta. Párnájára támaszkodva ült az ágyon, teljesen visszanyerve egészséges színét. - Mi történt
Önnel? - kérdezte az orvos. - Tegnap már teljesen feladtuk a reményt, most pedig
minden tökéletesen működik. Mi történt? Az öregúr mosolyogott: - Doktor úr, tegnap
meglátogatott az unokám, aki azt mondta nekem: "Nagypapa, haza kell jönnöd, gyorsan, mert elromlott a biciklim".

Bogdán József: Ha Krisztus
Ha Krisztus újra a földre szállna,
alultáplált csenevész hitünket látva,
csendben elmosolyodna és magunkra hagyna,
hogy lúdbőrözve nyüszítsünk az éjszakába.
Ha Krisztus újra a földre szállna,
lagymatag félórás prédikációmba köpne,
és én a sekrestye penészrajzát bámulnám
az enyhe mécsvilágnál mindörökre.
Ha Krisztus újra a földre szállna,
Az emberek között az embert keresve
Tömérdek mocsokkal a talpán,
Mint ki itt se volt, köszönés nélkül visszamenne.

HIRDETÉSEK
2018. november 25.
Krisztus Király vasárnapja
december 1.

szombat

17.00 - szentmise

december 2.

Advent 1. vasárnapja

9.00- gyerekmise
17.00 – szentmise

Kedves Testvérek!
Az advent közeledtével újra segítséget szeretnénk kérni Tőletek a rorátés szentmisék utáni reggelikkel kapcsolatban. Mivel a hittanterem már nem fűthető, a reggeliket a sekrestyében és az
előtte lévő folyosószakaszon fogjuk tartani. A helyszűke miatt egyszerűsítettük a reggeliket is:
tea, kávé és valamilyen, állva is elfogyasztható péksütemény lesz minden nap. Kitettük a feliratkozó íveket a padsorok közé. Kérjük szépen, hogy iratkozzatok fel minél többen, illetve támogassátok adományaitokkal a reggeliket! Egy-egy napot kettesben is elvállalhattok, ha anyagilag megterhelő egyedül. Abban is kérünk segítséget, hogy ötleteket adjatok: hol lehet Vácon
finom és olcsó péksüteményt (túrós táskát, buktát, sajtos kiflit, pogácsát) rendelni nagyobb
tételben. Erre kitettünk egy külön papírt, nagy segítség lenne, ha felírnátok az általatok ajánlott
termékeket, az árát, és a boltot, ahol megrendelhető. Szeretettel várunk otthon sütött dolgokat
is, ha valakinek van rá kapacitása. Egyelőre nem tudjuk felmérni, hogy a megváltozott körülményeket között hányan leszünk, egyelőre 50 fős létszámot tervezünk.
Segítségeteket előre is köszönjük, és áldott adventet kívánunk!
A szervezők nevében: Tóthné Varga Zsuzsa

November 24-én szombaton 16 órakor szentségimádás lesz templomunkban.
Az idei adventben is lesznek rorate szentmisék. Az első december 3-án, hétfőn.
A december 2- i gyerekmise után adventkezdő kézműves és koszorúkötés lesz.
Programok:
 27. kedd 17:30 Galamb u. KATÁNG KLUB daltanítás, tánc, hangszerbemutató
kisiskolás gyermekeknek. Közreműködik: Kaczur Csilla, Farkas Péter, Kass
Bence, Misik Zoltán.
 29. csütörtök 18:00 Credo-ház LELKEM ARANYOM Versszínházi monodráma- Turek Miklós színművész előadása.
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/

