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a váci Ferences templom heti értesítője
2018. február 4.
Évközi 5.vasárnap

15. évf. 10. szám

A hét liturgiája:
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
5. hétfő: SZENT ÁGOTA (Szent Adél)
1Kir 8,1-7.9-13; Zs 131; Mk 6,53-56
Örömmel építettem neked lakásul házat, örök lakóhelyül
6. kedd: MIKI SZENT PÁL ÉS VÉRTANÚTÁRSAI (Szent Dorottya)
1Kir 8,22-23.27-30; Zs 83; Mk 7,1-13
Uram, Istenem, hallgasd meg a kiáltást és az imádságot
7. szerda
1Kir 10,1-10; Zs 36,5-40; Mk 7,14-23
Áldott legyen Istened, az Úr, aki Izrael trónjára ültetett
8. csütörtök (Emiliáni Szent Jeromos)
1Kir 11,4-13; Zs 105,3-40; Mk 7,24-30
Elhajolt Salamon szíve az Úrtól, ezért megharagudott rá az Úr
9. péntek
1Kir 11,29-32; Zs 80; Mk 7,31-37
Jeruzsálem városát kiválasztottam
10. szombat: SZENT SKOLASZTIKA
1Kir 12,26-32; 13,33-34; Zs 105,6-22; Mk 8,1-10
Nem tért meg gonosz útjáról Jeroboám
11. vasárnap: ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP
(A lourdes–i Szűz Mária, Aniáni Szent Benedek)
Lev 13,1-2.45-46; Zs 31; 1Kor 10,31 - 11,1; Mk 1,40-45
A poklos ember tisztátalan, a táboron kívül legyen a lakása

Vasárnapi
ORGONAMUZSIKA
február 4-én a 9 órai szentmise után elhangzik:

Bach: d-moll prelúdium és fúga

Előadja: Dr.Bednarik Anasztázia orgonaművész

…A vasárnap megszentelésének kötelezettségét – elsősorban az Eucharisztiában való részvétellel, keresztény örömmel és testvériséggel, teljes pihenéssel – jobban megérthetjük, ha meggondoljuk e nap sok dimenzióját. A vasárnap a keresztény élet középpontjában álló nap. Pápaságom kezdete óta fáradhatatlanul ismétlem: „Ne féljetek! Nyissátok ki, sőt, tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt!” Most ugyanebben a szellemben határozottan hívlak mindnyájatokat, hogy
fedezzétek föl újra a vasárnapot: „Ne féljetek időtöket Krisztusnak szentelni!” Igen, tárjuk ki
Krisztus előtt az időnket, hogy megvilágíthassa és értelmessé tehesse. Egyedül Ő ismeri az idő
titkát és az örökkévalóság titkát, és az „ő napját” úgy adja nekünk, mint szeretetének mindig
új ajándékát. E nap újrafelfedezésének kegyelmét kérnünk kell, nemcsak azért, hogy teljesen
meg tudjunk felelni a hit követelményeinek, hanem azért is, hogy konkrét választ tudjunk adni
a minden emberi szívben élő mély és igaz vágyakra. A Krisztusnak adott idő soha nem elveszett, hanem inkább életünk és kapcsolataink mély humanizálására nyert idő.
(DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)

Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól: (Iz 1,2)
Mert az Úr Lélek, s ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. (2Kor 2,17)

Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Emberszerető Uralkodó, örökkévalóság Királya és javak Adományozója, Aki leromboltad az ellenségeskedés elválasztó falát és békességet ajándékoztál az emberi
nemzetségnek, ajándékozz most is békét a Te szolgáidnak. Ültesd el bennük a Te
félelmedet, erősítsd meg egymás iránti szeretetüket, olts ki minden viszályt, végy
el minden kísértésből fakadó ellentétet. Mert Te vagy a mi békességünk és Néked
dicsőséget zengünk, az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor
és mindörökkön örökké. Ámin.
Mottó
Ahogy a szerelmes lángoló szerelmétől vezetve, hátra sem nézve, ledobva mindenét meztelenül siet társa karjai közé, az isteni szeretet tüzétől űzve mi is, mint ócska
göncöket hagyjuk magunk mögött mindazt, amiért mások verejtékes munkával törik magukat: rang, cím, vagyon, elismerés, méltóság, mert az igazi szabadságra vágyó ember mindent elenged, mi elválaszthatná kedvesétől. Hiúság, kapzsiság, hírvágy mind-mind kolonc, mely a szárnyalásunkat lefogva elvegyít a föld sarával, és
életünket halott dolgok múzeumának őrzőjévé teszi.
Hát, igen...
- Nézze milyen ragyogóan fehér lett ez az ing! Szép, de nekem kockásan jobban
tetszett.
- Úgy olvasd a Bibliát, hogy közben állandóan az életedre gondolj, úgy élj, hogy
közben mindig a Bibliára gondolj!
- Többet ér egy gyertyát meggyújtani, mint panaszkodni, hogy sötét van...

Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
Cidkija, vagy Cidqijáhu, eredetileg Mattanjá, (magyar fordításokban Sedékiás vagy
Zedekiás) héberül: Ṣiḏqiyyā́hû ['az Úrnak igazsága'],) görögül: Zedekías, latinul:
Sedecias, (Kr. e. 618 k. – Kr. e. 586 után) Júda utolsó királya Kr. e. 597-től Kr. e. 586ig, uralkodása Jeruzsálem babiloni elpusztításával és a zsidók fogságba hurcolásával ért véget.
Cidkija Jósiás király harmadik fiaként született. Unokaöccse, Jójákin trónfosztása
után került a trónra. Uralkodása kilencedik évében, amikor egyiptomi támogatás
reményében nyíltan is fellázadt Babilon ellen, a babiloni hadsereg ostrom alá vette
Jeruzsálemet. „Helyébe apai nagybátyját, Mattanját tette királlyá (mármint Nabúkudurri-uszur), de elnevezte Cidkijának. Huszonegy esztendős volt Cidkija, amikor uralkodni kezdett s tizenegy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját, aki a libnai Jeremiás
lánya volt, Amitálnak hívták. Azt cselekedte, ami gonosz az Úr előtt, egészen úgy, ahogy
Joakim cselekedett. Az Úr ugyanis haragudott Jeruzsálemre és Júdára, amíg el nem vetette
őket színe elől.”(2Kir 24,17–20)
Az ostrom ideje alatt Jeremiás próféta folytonosan azt hirdette, hogy türelemmel
be kell hódolni a babiloni uralomnak, ez Isten akarata. A királyi hivatalnokok és az
előkelők ellene voltak, árulással vádolták és bebörtönözték. Az ostrom hatodik hónapjában a babiloniaiak áttörték a városfalat, Cidkija és kísérete éjszaka a Jordán
felé menekült, de elfogták, és a szíriai Riblába, II. Nabú-kudurri-uszur színe elé
vitték őket. Cidkija fiait szeme láttára megölték, magát, mint vazallust megvakították, és láncra verve Babilonba vitték. Ott raboskodott haláláig. Jeruzsálemet lerombolták, a Templomot kirabolták és felgyújtották, a lakosságot pedig – a legszegényebbek kivételével – Babilonba hurcolták. Júda - Izraelhez hasonlóan - babiloni
tartomány lett.
Azt mesélik...
Szent XXIII: János pápa mondta: „Három dolog viszi romlásba az embert: a nők, a
szerencsejáték és a földművelés. Apám a legunalmasabbat választotta.”

THEOGNISZ: KÜRNOSZ, HALLOTTAM MADARAK HANGJÁT...
Kürnosz, hallottam madarak hangját a magasban,
hirdeti már a tavaszt, szántani itt az idő!
Ámde az én szívembe sötéten markol a bánat:
szép viruló földem másnak a birtoka lett,
párba fogott öszvér idegennek húzza ekéjét,
engem a messzi hajók hordanak únt vizeken.
Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása

HIRDETÉSEK
2018. február 4.
Évközi 5. vasárnap
február 10.

szombat

17.00- szentmise

február 11.

Évközi 6. 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:
 február 1. csütörtök 18.00 Credo-ház FILMKLUB Teréz anya A szentek világnapja alkalmából
 8. csütörtök 18.00 Credo-ház „A DALNAK LENGE SZÁRNYÁN…” A
Bartók- Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium magánének tanszakának
koncertje. Műsoron: dalok, áriák és duettek a barokktól a XX. századig.
Zongorán kísér: Cs. Nagy Ildikó és Krizsán Kinga
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/

