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A hét liturgiája:
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
12. hétfő
Jak 1,1-11; Zs 118,67-76; Mk 8,11-13
Hitetek próbája állhatatosságot eredményez
13. kedd
Jak 1,12-18; Zs 93; Mk 8,14-21
A világosság Atyjától csak jó adomány származik
14. szerda: HAMVAZÓSZERDA (Szent Cirill és Metód, Szent Bálint)
Joel 2,12-18; Zs 50; 2Kor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18
Szíveteket szaggassátok meg, úgy térjetek meg!
15. csütörtök
MTörv 30,15-20; Zs 1; Lk 9,22-25
Eléd adtam ma az életet és a halált, az áldást és az átkot
16. péntek (Szent Julianna)
Iz 58,1-9a; Zs 50; Mt 9,14-15
Ha segítségül hívod az Urat, ezt mondja: Itt vagyok!
17. szombat (A szervita rend hét szent alapítója)
Iz 58,9b-14; Zs 85; Lk 5,27-32
Ha kenyeret adsz az éhezőnek, felragyog világosságod
18. vasárnap: NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA (Boldog Fra Angelico)
Ter 9,8-15; Zs 24; 1Pét 3,18-22; Mk 1,12-15
Szövetségre lépett az Úr velünk és minden élőlénnyel

Vasárnapi
ORGONAMUZSIKA
február 11-én a 9 órai szentmise után elhangzik:

Bach: B-dúr kis prelúdium és fúga

Előadja: Dr.Bednarik Anasztázia orgonaművész

…A keresztények számára a vasárnap elsősorban a föltámadott Krisztus dicsőségétől ragyogó húsvéti ünnep. …
De ha a maga mélységében megértjük ezt, elszakíthatatlannak látjuk attól az üzenettől, melyet a Szentírás első soraitól kezdve mond a világ teremtésének isteni tervéről. Ha igaz az,
hogy az Ige „az idők teljességében” testté lett, ugyanúgy igaz, hogy az örök Atya Fia ugyanezen misztériumának erejéből az Ige a mindenség kezdete és vége. Ezt állítja János evangéliumának előszavában: „Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami teremtetett”.
Ugyanezt hangsúlyozza Pál a Kolosszeieknek írt levelében: „Benne teremtetett minden a
mennyben és a Földön: a láthatók és a láthatatlanok..., és minden általa teremtetett”. A Fiú
tevékeny jelenléte Isten teremtő művében teljesen a húsvéti misztériumban tárult föl, amikor Krisztus, mint „első a halottak közül” megnyitotta az új teremtést, és elindította a folyamatot, melyet Ő maga teljesít be dicsőséges visszatérése pillanatában, „amikor átadja az
országot Istennek, az Atyának ...., hogy Isten legyen minden mindenben”.
Isten terve tehát már a teremtés hajnalán magában foglalta Krisztus e „kozmikus feladatát”.
Az idő egész folyamatára vonatkozó krisztusközpontú távlat jelen volt Isten megelégedett
tekintetében, amikor abbahagyván munkáját „megáldotta a hetedik napot és megszentelte
azt”. A teremtés első bibliai elbeszélésének papi szerzője szerint akkor született a „szombat”,
mely annyira jellemző az első szövetségre, bizonyos módon előre hirdeti az új és végleges
szövetség szent napját. „Isten nyugalmának” és annak a nyugalomnak a témája, melyet
Isten a kivonulás után népének ajánlott föl az ígéret földjére való bevonulással, új megvilágításban tér vissza az Újszövetségben, mint a végleges „szombati nyugalom”, amelybe
maga Krisztus a föltámadásával lépett be, s ahová meghívást kapott Isten népe, hogy a gyermeki engedelmességben állhatatosan kitartva lépjen oda be. Újra el kell tehát olvasnunk a
teremtés nagy történetét, s el kell mélyítenünk a „szombat” teológiáját, hogy elmerülhessünk a vasárnap teljes megértésében. „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet”…
(DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)

Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól: (Iz 1,2)
Mindenfelől szorongatnak minket, de agyon nem nyomnak; bizonytalanságban vagyunk, de nem esünk kétségbe; üldözést szenvedünk, de elhagyatottak nem vagyunk; földre terítenek, de el nem veszünk. (2Kor 4,8-9)
Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Lukáccsal és Kleofással együtt mentél Emmauszba, Krisztus, légy társa most is a
Te útra kelni szándékozó szolgáidnak, minden rossz támadástól megmentve őket,
mert Te, Emberszerető, mindent megtehetsz, amit akarsz.
Hát, igen...
- A problémák 90%-a eltűnne a földről, ha egymáshoz beszélnénk és nem egymás
háta mögött.
- Ha mindenkinek lenne egy tökéletes párja, akkor nem emberek lennénk, hanem
cipők!

Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
Ézsau (héb. 'nyers, szőrös'?): Izsák és Rebekka fia, Jákob ikertestvére, bátyja. A Teremtés
könyve leírja születése történetét és azt, hogyan adta el Ézsau elsőszülöttsége jogát
Jákobnak, aki Izsák Ézsaunak szánt áldását is megszerezte. Később a két testvér
kibékült. Az Új Szövetségben Jákob kiválasztása és Ézsau elvetése jelképes értelemben szerepel annak bemutatására, hogy Isten szabadon adja kegyelmét, azt sem
születéshez, sem érdemhez nem köti.
Azt mesélik...
Egy fiatalember gyónni megy a paphoz. - Atyám, én vétkeztem. - Mi a vétked,
fiam? - A hiúság bűnébe estem. Naponta többször belenézek a tükörbe, és csodálom magam, hogy milyen szép vagyok. A pap ránéz a fiúra: - Ez nem bűn, fiam, ez
csak egyszerű tévedés.
A lengyel származású világhírű karmesterhez, Leopold Stokowskihoz befurakodott egy dúsgazdag nagyiparos felesége a leányával. − Maestro – kérlelte a dirigenst –, csak magában bízom. Hallgassa meg a leányomat, mindenki azt mondja
róla, hogy valóságos zongorazseni. Csak egy negyedórácskát szenteljen neki... A
leányka szép volt, gazdag, sőt fiatal volt, csak éppen zongorázni nem tudott. Stokowski kínosan dörzsölgette az állát. − Asszonyom – szólt végül –, az ön kedves
leánya nyilván igen jámbor lélek. A mama csodálkozott. − Jámbor...? − Legalábbis
a bemutatott darab előadása után annak kell tartanom, mert ami a legfeltűnőbb volt
játékában: zongorázás közben állandóan követte a Biblia tanítását... − ??? −
Ugyanis a jobb keze soha nem tudta, mit csinál a bal...
Tóth Árpád: A FA
Ó, nézd a furcsa, ferde fát,
Mint hajlik a patakon át,
Ó, lehet-e, hogy ne szeresd,
Hogy benne társad ne keresd?
Már ága között az arany napot
Nem tartja, madara elhallgatott,
Virága nincs már, sem gyümölcse,
Ő mégis áll, az alkony bölcse,
Mint a tünődő, ki ily estelen
A végtelen titkába elmerül,
És testtel is szelíden arra dűl,
Amerre lelke vonja testtelen...
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február 14.

Hamvazószerda

18.00- szentmise

február 17.

szombat

17.00- szentmise

február 18.

Nagyböjt 1. vasárnapja

9.00- gyerekmise
17.00 - szentmise

A gyerekmisék időpontja nyárig: március 11, április 8, május 6. Te Deum: június 10.
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:
 15. csütörtök 18.00 Credo-ház „EL CAMINO” Molnár Regina akvarell kiállítása
A kiállítást megnyitja: Széplaky Géza színművész Zenei közreműködők: a Bartók- Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium növendékei
 22. csütörtök 18.00 Credo-ház ASSZONYSZERELEM, ASSZONYSORS Gróf
Nádasdy Borbála író-olvasó találkozója. A beszélgetést vezeti: Horváth Ágnes,
a Kossuth Rádió riportere Zenei közreműködő: Gráf Zsuzsanna, Liszt Ferencdíjas karnagy, zongoraművész és Megyesi Schwartz Lúcia operaénekes
 25. vasárnap 18.00 Püspöki Palota díszterme PALOTAKONCERT "Magunk
közt szólva" Közreműködnek: Lachegyi Imre, Philipp György és Lachegyi Máté
Műsoron: saját szerzemények a jazz, komolyzene és népzene "hármashatárról".
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/

