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A hét liturgiája:
1Sám 3,3b-10; Zs 39; 1Kor 6,13c-15a.17-20; Jn 1,35-42
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád
15. hétfő (Remete Szent Pál, Szent Maurusz és Placidusz)
1Sám 15,16-23; Zs 49; Mk 2,18-22
Többet ér az engedelmesség az áldozatnál
16. kedd (Szent Marcellusz)
1Sám 16,1-13; Zs 88,20-28; Mk 2,23-28
Sámuel felkente Dávidot, akire az Úr Lelke szállt
17. szerda: SZENT ANTAL APÁT
1Sám 17,32-33.37.40-51; Zs 143; Mk 3,1-6
Én a seregek Urának a nevében megyek ellened
18. csütörtök: ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT (ünnep) (Szent Piroska)
2Kor 10,17 - 11,2; Zs 44; Mt 25,1-13
Jön a Vőlegény, menjetek ki elébe!
19. péntek
1Sám 24,3-21; Zs 56; Mk 3,13-19
Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem!
20. szombat (Szent Fábián és Sebestyén, Boldog Özséb)
2Sám 1,1-4.11-12.19.23-27; Zs 79; Mk 3,20-21
Elszorul a szívem, testvérem, Jonatán, oly kedves voltál nekem!
21. vasárnap: ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP (Szent Ágnes, Szent Meinrád)
Jón 3,1-5.10; Zs 24; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20
Ninive fiai megtértek a rossz útról

Vasárnapi
ORGONAMUZSIKA
január14-én a 9 órai szentmise után elhangzik:

Buxtehude: D-dúr prelúdium

Előadja: Dr.Bednarik Anasztázia orgonaművész

… Senki figyelmét el nem kerülheti, hogy a vasárnap „megszentelését” a hagyományosan
keresztény országokban megkönnyítette a nép széles részvétele, és a polgári társadalom is,
mely a törvénnyel biztosította a vasárnapi munkaszünetet. Ma ugyanezekben az országokban, a gazdasági–társadalmi körülmények alakulása mélyen átalakította a közösség szokásait, s ezzel együtt a vasárnap arculatát is. Gyakorlattá vált a „hétvége”, ami a heti pihenést,
a távoli helyekre való kimozdulást jelenti, s gyakran foglal magában olyan kulturális, sportvagy politikai programokat, melyek épp az ünnepnapra vannak időzítve. Olyan társadalmi
és kulturális jelenség ez, melynek lehetnek pozitív vonásai, ha valós értékeket, az emberi
fejlődés és a társas élet kibontakozásának egészét szolgálja, és nem csupán a pihenésnek,
hanem az „ünneplés” emberi természetből fakadó igényének is megfelelnek. Amikor a vasárnap elveszíti eredeti értelmét, és pusztán „hétvége” lesz, az ember olyan szűk horizontba
zárul, hogy többé már nem képes látni az „eget”. Bármennyire felöltözik az ünnepre, belsőleg képtelenné válik az „ünneplésre”. Krisztus tanítványai nem téveszthetik össze a vasárnap ünneplését – az Úr napjának valóságos ünneplését – a „hétvégével”, ami csak pihenés
és kirándulás. Komoly lelki érettségre van szüksége a keresztényeknek, hogy összhangban a
hit ajándékával „önmaguk” legyenek. Ezzel szükségszerűen együtt jár a vasárnap mélyebb
megértése, hogy a Szentlélek iránti teljes figyelemmel lehessen megülni azt a nehéz helyzetekben is.
(DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)
Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól: (Iz 1,2)
Mert nyilvánvaló veletek kapcsolatban, hogy Krisztus levele vagytok, amely a mi
szolgálatunk által készült, nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével írva, nem kőtáblákra, hanem a szív húsból való tábláira. Isten iránt ilyen bizalmunk Krisztus
által van.
(Kor 2 3.2-4)
Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Álmomból felkelvén, Hozzád folyamodom, embereket szerető Uralkodó. Esedezem Hozzád: segíts meg engem minden munkámban, és szabadíts meg minden
világi gonoszságtól, és vezess be örökkévaló Országodba. Mert Te vagy Teremtőm
és minden javaknak Gondviselője és Adományozója. Benned van minden bizodalmam, és Néked zengek dicsőséget, most és mindenkor és örökkön örökké. Ámin.
(Nagy Szent Makáriosz)

Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
Keresztelő János (Ain Karim, Kr. e. 7. +Mahérusz vára, Kr. u. 29.) Keresztelők nem
voltak ismeretlenek a kor zsidósága előtt, de közülük csak egy kapta meg kortársaitól is a ,,Keresztelő” nevet. János föllépése előtt a pusztában élt, ott, melyhez Izrael végső várakozásai fűződtek. A János-evangélium Betániát, később a Szalim közelében lévő Ainont nevezi meg János működési helyéül. Amikor a zsidók a Jordánnál meglátták a Keresztelőt, Illésre kellett emlékezniük, akin ,,szőrruha volt, a
derekán pedig bőröv”, s akinek a Vég előtt vissza kellett térnie, hogy Jahve vagy a
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Messiás előfutáraként fölkészítse a népet az üdvösség idejére. Jánosban új Illés támadt. Hirdette a régi felszólítást: Tartsatok bűnbánatot! Ne álmodozzanak: az Eljövendő nem fogja Isten népét elnyomóitól megszabadítani, nem fogja a világbirodalom fényébe emelni. A végső aratást fogja elvégezni: ,,Szórólapátja már a kezében van. Kitakarítja szérűjét, a búzát csűrébe gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan
tűzbe vetve elégeti”. Jánost elfogták és Mahérusz várába zárták, a Holt- tengertől
keletre, ahol Heródesnek pompás palotája volt. Heródiás, Heródes felesége, leste
az alkalmat, hogy az erkölcsbírótól megszabaduljon. Szalóménak tánca révén szörnyűséges ajándékot követeltetett Heródestől: a rab János fejét.
Hát, igen…
- Minden kijárat egyben bejárat valahova. (Tom Stoppard)
- Óvakodj attól, ki távol lévő barátját ócsárolja. (Horatius)
- Ha nem tudod legyőzni a vitapartnereidet, zavard őket össze.
Azt mesélik...
A hentesnek fél órával zárás előtt már csak egy csirkéje maradt. Jön is egy vevő, aki
egész csirkét kér. A hentes feldobja a mérlegre. - Uram, ez pont 1 kiló 20 deka.
- Kicsit nagyobb nincs véletlenül? - kérdezi a vevő.
Hentes visszafordul, tesz-vesz, majd feldobja ugyanazt a csirkét a mérlegre. - 1 kiló
70. Megfelel? - Szuper, elviszem mind a kettőt!
Mottó
Olyan játék ez, mint a tenisz: te elütöd a labdát, a másik visszaüti. Néha elhibázod,
néha elhibázza. De újra szerválsz, míg egyre jobban játszod a szeretet játékát. Csodálatos az, ha megtalálod azt, akivel ezt egy életen át játszhatod. (Böjte Csaba)
Ady Endre: TEVELED AZ ISTEN
Az Istenhez gyönge szódat emeled:
Teveled lesz akkor az Isten.
Elvesztetted szegény, kóbor magadat:
Ha szabad: segítsen az Isten.
Perc-barátok kedve már elköltözött:
Búk között itt lesz tán az Isten.
E szép élet nem sok örömet hozott:
Gondozott azonban az Isten.
Az Istenhez gyönge szódat emeled:
Teveled lesz akkor az Isten.
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HIRDETÉSEK
2018. január 14.
Évközi 2. vasárnap
január 20.

szombat

17.00- szentmise

január 21.

Évközi 3. vasárnap

9.00- szentmise
17.00 - szentmise

A gyerekmisék időpontja nyárig:
február 18, március 11, április 8, május 6.
Te Deum: június 10.
Templomi közösségünk farsangja február 10-e szombaton lesz.
Programok:
 18. csütörtök 18.00 Credo-ház LÁZÁR CSABA: JÉZUSA KEZÉBEN KÉSZ
A KEGYELEM. Az előadás Arany János születésének 200 éves évfordulója
előtt tiszteleg. Gitáron közreműködik: Laczó Zoltán Vince
 21. vasárnap 18.00 Püspöki Palota díszterme PALOTAKONCERT Szemere
Zita, Junior Príma-díjas operaénekes dalestje Műsoron: Magyar dalok és
áriák. Zongorán kísér: Fülöp Andrea
 23. kedd 17.30 Galamb u. KATÁNG KLUB daltanítás, tánc, hangszerbemutató közreműködik: Kaczur Csilla, Farkas Péter, Kass Bence, Misik Zoltán
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/

