BARÁ
a váci Ferences templom heti értesítője
2018. január 21.
Évközi 3.vasárnap

OK
15. évf. 8. szám

A hét liturgiája:
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
22. hétfő (Szent Vince, Boldog Batthyány Strattmann László)
2Sám 5,1-7.10; Zs 88,20-26; Mk 3,22-30
Dávid egyre jobban növekedett, mert vele volt az Úr
23. kedd (Suso Szent Henrik, Szent Ildefonz)
2Sám 6,12b-15.17-19; Zs 23; Mk 3,31-35
Dávid és a nép örvendezve vitte az Isten ládáját
24. szerda: SZALÉZI SZENT FERENC
2Sám 7,4-17; Zs 88,4-30; Mk 4,1-20
Házad és királyságod örökre megmarad
25. csütörtök: SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE (ünnep)
ApCsel 22,3-16 vagy 9,1-22 Zs 116 Mk 16,15-18
Atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd akaratát
26. péntek: SZENT TIMÓTEUS ÉS SZENT TITUSZ (Szent Róbert, Alberik és István)
2Tim 1,1-8 vagy Tit 1,1-5 Zs 95 Lk 10,1-9
Szítsd föl magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem által benned van
27. szombat (Merici Szent Angéla)
2Sám 12,1-7a.10-17; Zs 50; Mk 4,35-41
Vétkeztem az Úr ellen!
28. vasárnap: ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP (Aquinói Szent Tamás)
MTörv 18,15-20; Zs 94; 1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28
Prófétát támaszt az Úr, és igéit a szájába adja

Vasárnapi
ORGONAMUZSIKA
január21-én a 9 órai szentmise után elhangzik:

J.S.Bach: C-dúr prelúdium

Előadja: Reincke Bogdan,
elsőéves zenekadémiai hallgató

… (Ezzel szükségszerűen együtt jár a vasárnap mélyebb megértése, hogy a Szentlélek iránti
teljes figyelemmel lehessen megülni azt a nehéz helyzetekben is.) Ebből a szempontból a helyzet
nagyon változatos. Itt van egyrészt a fiatal egyházak példája, melyek mutatják, hogy micsoda
lelkesedéssel lehet ünnepelni a vasárnapot akár városokban, akár a legkisebb falvakban. Másrészt viszont vannak régiók, melyekben az említett társadalmi nehézségek, s talán az erőteljes
hívő indítás hiánya miatt is nagyon alacsony a vasárnapi liturgiában résztvevők száma. Úgy
látszik, sok hívő lelkiismeretében halványul az Eucharisztia központi jelentősége és a kötelezettség érzése, hogy hálát kell adni az Úrnak és másokkal együtt kell kérni Őt az egyházi közösségben.
Mindehhez hozzátartozik még, hogy nemcsak missziós területeken, hanem a paphiány miatt a
régen evangelizált országokban sem mindig lehet biztosítani minden közösség számára az Eucharisztia vasárnapi ünneplését.
(DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)

Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól: (Iz 1,2)
Mert Krisztus jó illata vagyunk az Istenért azok közt, akik üdvözülnek, és azok közt
is, akik elvesznek. (2Kor 2,15)

Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Urunk Jézus Krisztus, Istennek Fia, a Te Tisztaságos Anyádnak, a szentéletű és Istent
hordozó Atyáinknak és minden Szenteknek közbenjárásai által üdvözíts minket.

Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
Dániel próféta, Kr.e. 605-ben Jeruzsálemet megszállta Nabukodonozor, elhurcolta a
templom kincseinek egy jó részét. Ekkor vitték az akkor 14 éves, királyi származású
Dánielt és társait a babiloni királyi udvarba. Ott megtanulták az ékírást és a babiloni
nyelvet, jártasak lettek mindenféle bölcsességben, Dániel pedig még az álomfejtésben
is jártas lett. Szigorúan megőrizték zsidó vallásuk előírásait, tisztátalant nem ettek,
bálványnak nem áldoztak. Királyi szolgálatban álltak. Dániel egyszer megfejtette Nabukodonozor álmát, amely a babilóniai birodalom jövőjére vonatkozott, ezért aztán
nagy megbecsülésben volt része. Hirdette, hogy csak egy igaz Isten van, az Isten előtt
pedig csupán a bűn üldözendő. Megjövendölte a messiási országot is, tanított az angyalokról, a halottak feltámadásáról. A következő babiloni királynak egyik lakomáján, amikor az a zsákmányolt templomi edényekkel mulatott, és ezzel súlyos szentségtörést követett el, Dániel megjövendölte halálát, ami be is következett. Dániel ennek kapcsán az ország harmadik méltóságát nyerte el. Leleplezte a pogány papok sorozatos csalásait, azok ugyanis egy titkos ajtón lopakodtak be a szentélyükbe, és csodát szimulálva vitték el a kitett áldozati tárgyakat. A pogány papokat a király megölette. Amikor az istenként tisztelt kígyójukat is megölte, a pogányok Dánielt oroszlánverembe vetették. Ő azonban hat nap múlva, csodálatos módon teljesen épp volt,
sértetlenül került ki onnan, és az irigyeit vetették be a király parancsára a verembe.
Sok királyt szolgált még, idősen, 537-ből való utolsó látomása. Szuzában temették el,
sírját ma is mutogatják.

HIRDETÉSEK
2018. január 21.
Évközi 3. vasárnap
január 27.

szombat

17.00- szentmise

január 28.

Évközi 4. 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:
 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
 25. csütörtök 18.00 Credo-ház "AZ ÁLLATOK ISTEN TEREMTMÉNYEI.
MI DOLGUNK VELÜK A 21. SZÁZADBAN?" Czigány Ildikó író, pilótanő,
a KoA Társállatotthon vezetőjének előadása
 30. kedd 18.00 Credo-ház KERESZTÉNY - ZSIDÓ IMAEST
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/

