BARÁ
a váci Ferences templom heti értesítője
2018. január 28.
Évközi 3.vasárnap

OK
15. évf. 9. szám

A hét liturgiája:
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
29. hétfő (Szent Valériusz)
2Sám 15,13-14.30; 16,5-13a; Zs 3; Mk 5,1-20
Bárcsak rám tekintene nyomorúságomban az Úr!
30. kedd (Ward Mária)
2Sám 18,9-10.14b.21a.24-25a.30-32; 19,1-3; Zs 85; Mk 5,21-43
Fiam, Absalom, bárcsak én haltam volna meg helyetted!
31. szerda: BOSCO SZENT JÁNOS
2Sám 24,2.9-17; Zs 31; Mk 6,1-6
Nagyot vétettem, ezért bocsásd meg, Uram, szolgád bűnét!
1. csütörtök
1Kir 2,1-4.10-12; 1Krón 29,10-12; Mk 6,7-13
Légy erős! Tartsd meg, amit Istened, az Úr rád bízott!
2. péntek: URUNK BEMUTATÁSA (ünnep)
Mal 3,1-4 vagy Zsid 2,14-18 Zs 23 Lk 2,22-40
Eljön templomába az Úr, aki után vágyódunk
3. szombat (Szent Balázs, Szent Anszgár–Oszkár)
1Kir 3,4-13; Zs 118,9-14; Mk 6,30-34
Adj szolgádnak tanulékony szívet!
4. vasárnap: ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
(Szent Veronika, Szent Hrabanusz Maurusz, Korzini Szent András)
Jób 7,1-4.6-7; Zs 146; 1Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39
Küzdelem a halandó sorsa a földön

Vasárnapi
ORGONAMUZSIKA
január 28-án a 9 órai szentmise után elhangzik:

Bach: g-moll prelúdium és fúga

Előadja: Dr.Bednarik Anasztázia orgonaművész

… Az újonnan kialakult helyzet láttán és a belőle fakadó kérdések hallatán nagyon szükségesnek látszik újra fölfedeznünk az Egyház parancsának komoly tanbeli alapjait, annak érdekében,
hogy minden hívő számára világossá váljék a vasárnap nélkülözhetetlen értéke a keresztény
életben. Amikor ezt tesszük, az Egyház változatlan hagyományának útján járunk, melyet a II.
Vatikáni Zsinat erőteljesen fölelevenített, amikor tanítja: „a Krisztus-hívőknek össze kell jönniük, hogy hallgatván Isten igéjét és részesedvén az Eucharisztiában megemlékezzenek az Úr
Jézus szenvedéséről, föltámadásáról és dicsőségéről, hálát adván Istennek, aki őket 'élő reményre szülte újjá Jézus Krisztusnak a halálából való föltámadása által”
(DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)

Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól: (Iz 1,2)
.Nem mintha magunktól, mintegy saját erőnkből képesek lennénk bármit is kigondolni, ellenkezőleg: a mi képességünk Istentől van. Ő tett minket alkalmassá arra,
hogy az Újszövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a Léleké: mert a betű öl, a
Lélek pedig éltet. (2Kor 3,5-6)

Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Jóságos Istenem, könyörgök Hozzád, adj vigasságot és örömet gyermekeimben. Méltass arra, hogy velük együtt állhassak Eléd a Te Utolsó Ítéleted napján, és szégyenkezés nélkül és bizodalommal mondhassam: itt vagyok, Uram, én és a gyermekeim, akiket nékem adtál, hogy velük együtt dicsőítve a Te kimondhatatlan jóságodat és örök
szeretetedet, magasztaljam a Te szentséges Nevedet, az Atyáét és Fiúét és Szent Lélekét mindörökké. Ámen.

Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
Elizeus próféta (Kr. e. 9. század) Isten szószólója a judaizmusban, a kereszténységben
és az iszlám vallás szerint is. Az Izraeli Királyságban működött Jórám, Jéhu, Jóáház
és Jóás királyok uralma alatt mintegy 50 évig. Isten megparancsolta Illés prófétának,
hogy kenjen fel egy következő személyt prófétának. "Elizeust, az Abelméholabeli Sáfát
fiát pedig kenjed prófétává a te helyedbe." Elizeus a Jordán-völgyi Ábel-Meholából származott, jómódú földműves családból. Míg Illés inkább Isten ítéletének üzenetét hirdette, Elizeus tanításaival igyekezett a népet az Úr útjára terelni. Illés, mikor megtudta, hogy nemsokára az égbe ragadtatik, "monda Elizeusnak: Kérj tőlem, mit cselekedjem veled, mielőtt tőled elragadtatom. És monda Elizeus: Legyen, kérlek, a te benned való léleknek kettős mértéke én rajtam." Ettől kezdve Illés próféta helyét Elizeus töltötte be. Isten
az Akháb-dinasztia uralkodása idején hívta el őt Elizeust prófétai szolgálatra. Ekkor
tájt az uralkodók és a nép a bálványimádás bűnében éltek. Elizeus jelenlétével bátorította a prófétatanítványokat, oktatta őket, sőt csodát is tett, hogy segítse munkájukat.
Élete során számos csodát tett. Meggyógyította a leprás Naámánt, feltámasztotta a
súnemita asszony halott fiát, megtisztította a mérgezett vizet, több alkalommal győzelemhez segítette Jórám királyt, megjövendölte Szamária szabadulását az arámi ostrom alól. Az emberek közötti szolgálatában a gyógyítás munkáját összekapcsolta a
tanítással - az emberiség Megváltójához hasonlóan, akinek előképe volt.

Hát, igen...
- Miközben a telefonok egyre okosabbak és vékonyabbak, az emberek egyre butábbak és kövérebbek lesznek.
- A józanész nem ajándék, hanem büntetés, mivel meg kell küzdened mindenkivel,
aki nem rendelkezik vele.
- Örülj, ha esik az eső, mert ha nem örülsz, akkor is esik!
- Minden, amit hallunk, csak vélemény, nem tény és minden, amit látunk, csak egy
nézőpont és nem a valóság.
Azt mesélik...
Jó napot! Lehet kártyával fizetni? – Persze. – Piros tízesből tud visszaadni?

Szent Ágoston: Ne sírj, mert szeretsz engem!

A halál nem jelent semmit.
Csupán átmentem a másik oldalra.
Az maradtam, aki vagyok, és te is önmagad vagy.
Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk mindörökre.
Úgy szólíts, azon a néven, ahogy mindig hívtál.
Beszélj velem, ahogy mindig szoktál, ne keress új szavakat.
Ne fordulj felém ünnepélyes, szomorú arccal, folytasd kacagásod, nevessünk együtt, mint mindig tettük.
Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts.
Hangozzék a nevem hátunkban, ahogy mindig is hallható volt.
Ne árnyékolja be távolságtartó pátosz.
Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más.
A fonalat nem vágta el semmi, miért lennék a gondolataidon kívül...
csak mert a szemem nem lát...
Nem vagyok messze, ne gondold.
Az út másik oldalán vagyok, lásd, jól van minden.
Meg is fogod találni a lelkemet, és benne egész letisztult szép, gyöngéd
szeretetemet.
Kérlek, légy szíves... ha lehet, töröld le könnyeidet
és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem.

HIRDETÉSEK
2018. január 28.
Évközi 4. vasárnap
február 3.

szombat

17.00- szentmise

február 4.

Évközi 5. 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.
Kedves Testvérünk!
Közeledik az adóbevallások időszaka, először az egyéni vállalkozóké. Gondoljunk templomunk alapítványára, melyre felajánlhatjuk adónk 1 %-át.
VÁCI FERENCES TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY
adószám:18692316-1-13
bankszámla: 11742094-21427699
Az egyházadót se felejtsük el megfizetni, melyet legcélszerűbb a sekrestyében
megtenni a szentmisék után. Amennyiben a plébánián fizetünk mindenképpen jegyezzük meg, hogy a ferences templom javára történik a befizetés.
Programok:
 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/

