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A hét liturgiája:
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
19. hétfő
Lev 19,1-2.11-18; Zs 18B; Mt 25,31-46
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!
20. kedd (Szent Ferenc és Jácinta Marto fatimai pásztor-látnokok)
Iz 55,10-11; Zs 33; Mt 6,7-15
Isten igéje véghezviszi mindazt, amit az Úr akar
21. szerda (Damiáni Szent Péter)
Jón 3,1-10; Zs 50; Lk 11,29-32
Ninive lakói megtértek a rossz útról
22. csütörtök: SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA (ünnep)
1Pét 5,1-4; Zs 22; Mt 16,13-19
Péter, az előljárótárs, Krisztus szenvedésének tanúja
23. péntek (Szent Polikárp)
Ez 18,21-28; Zs 129; Mt 5,20-26
Nem kívánom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen
24. szombat: SZENT MÁTYÁS APOSTOL (ünnep)
ApCsel 1,15-17.20-26; Zs 112; Jn 15,9-17
A sors Mátyásra esett, mire a többi apostol közé sorolták
25. vasárnap: NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18; Zs 115; Róm 8,31b-34; Mk 9,2-10
Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, és áldozd fel

Vasárnapi
ORGONAMUZSIKA
február 18-án a gyerekmise miatt elmarad.

… A teremtéstörténet költői stílusa jól érzékelteti azt a csodálatot, mely elfogja az embert a
teremtett világ mérhetetlensége előtt, és azt az imádás érzést, mely ebből fakad az iránt, aki
a semmiből teremtett mindent. A Szentírás e lapjának súlyos vallási jelentése van, himnusz
a mindenség Teremtőjéhez, akit egyetlen Úrnak mutat be. Ugyanakkor himnusz a teremtés
jóságáról, mert mindent Isten irgalmas és hatalmas keze alkotott. „Isten látta, hogy jó”. A
történetet tagoló refrén pozitív megvilágításba helyezi a mindenség minden részletét. Bepillantást enged, megértése és lehetséges újjászületése által, a titokba: a világ oly mértékben jó,
amilyen mértékben kapcsolatban marad eredetével, és miután a bűn elcsúfította, újra jóvá
válik, ha a kegyelem segítségével visszatér ahhoz, aki alkotta. E dialektika nyilván nem érinti
közvetlenül az élettelen dolgokat és az állatvilágot, de az embert érinti, mert ő megkapta a
szabadság páratlan ajándékát, és egyben kockázatát. A Szentírás mindjárt a teremtés elbeszélése után bemutatja a drámai ellentétet az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember nagysága és bukása között, ami a világban a bűn és a halál sötét színjátékának nyitánya.
(DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)

Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól: (Iz 1,2)
Mi pedig mindnyájan, miközben fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét,
ugyanarra a képmásra változunk át dicsőségről dicsőségre az Úr Lelke által.
Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)

(2Kor 3,18)

Vezess engem, Uram, a Te utadra, és a Te igazságodban fogok járni. Alliluia.
(ortodox ima)

Nagyböjt
„Krisztus nevében kérünk titeket: engesztelődjetek ki Istennel. Ő azt, aki nem ismerte a bűnt, bűnné tette értünk, hogy általa Isten igazságossága lehessünk.” –
Szent Pál e szavait az Egyház esztendőről esztendőre újra olvassa Hamvazószerdán, a nagyböjt kezdetén. Nagyböjtben az Egyház különlegesen akar egyesülni
Krisztussal, aki a Szentlélek indítására messiási küldetésének megkezdése előtt
visszavonult a pusztába, s ott negyven nap és negyven éjjel böjtölt. E böjtölés végén
megkísértette a Sátán, s ezt az eseményt Márk evangélista összefoglalóan mondta
el. Máté és Lukács viszont részletesen elmondják Krisztus e harcát a pusztában és
végleges győzelmét a kísértő fölött: „Takarodj, Sátán! Írva van: Uradat, Istenedet
imádd, és csak neki szolgálj!” Az beszél így, „aki nem ismerte a bűnt”, Jézus, „Isten
Szentje”.
(Szt. II. János Pál pápa; 2000. március 12.)
Hát, igen...
- Hinni annyi, mint Istenben bízni, Őrá hagyatkozni, Őrá építeni, Őt tenni életünk
értelmévé, céljává.
(W.Kasper)
- Sem ima, sem áldozat nem ér semmit Isten előtt, ha nem kíséri szeretet.
(Páli Szent Vince)

- Isten arra hívott, hogy boldogok legyünk, sőt: hogy daloljunk az örömtől!
(Assisi Szent Ferenc)

Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
Gamáliel, id. (héb. 'Isten jót tett velem'; †Jeruzsálem, 70) írástudó, farizeus, Hillel unokája. Szt. Pál mestere volt. A főtanács Gamáliel tanácsára és közbelépésére fenyítette meg és engedte szabadon az apostolokat, ahelyett, hogy - mint azt először
akarták - megöljék őket. A Talmudban gyakran szerepel egy Gamáliel, de nem lehet eldönteni, hogy Gamálielt, vagy a fiát és utódát idézik-e. A Talmud szerint
Gamáliel zsidó maradt, a keresztény hagyomány szerint megtért, de ezt nem hozta
nyilvánosságra, hogy a főtanácsban segíteni tudjon a keresztényeken. A Római
Martyrologium Szt. Istvánnal, Nikodémussal, Abibonnal együtt szentként említi.
Azt mesélik...
Tulajdonképpen hálás vagyok…
- Az adókért, melyeket fizetek, mert ez azt jelenti, hogy van munkahelyem.
- A ruhákért, melyek kicsit szűkek, mert van elég ennivalóm.
- Az árnyékomért, mert kint lehetek a napfényben.
- Hogy nyírhatom a füvet, pucolhatom az ablakot, javíthatom a csatornát, mert ez azt
jelenti, van házam.
- A parkolóhelyért a parkoló legtávolabbi pontján, mert az azt jelenti, tudok járni és
még autóm is van.
- A nagy fűtésszámláért, mert ez azt jelenti, hogy melegben voltam.
- Hogy a templomban mögöttem ülő hölgy hamisan énekel, mert ez azt jelenti, hallok.
- Az esti fáradtságért, izomlázért, mert ez azt jelenti, hogy tudtam keményen dolgozni.
- A hajnali az óra csengésért, mert ez azt jelenti, élek.
- És végül a sok e-mailért, amit kapok, mert ez azt jelenti, van családom és sok barátom, akik szeretnek engem és gondolnak rám.
Ady Endre: AZ ISTEN-KERESŐ LÁRMA
Neved sem értem, Istenem,
De van két árva, nagy szemem
S annyi bolondot látok,
Hogy e sok bolondságból
Nagy ijedelmemben,
Uram, hozzád kiáltok.
Próbáltam sokféle mesét,
De, hajh, egyik se volt elég:
Szivemben, idegimben
Kiabáló, nagy lárma Téged keres,
Fölség, Isten, a tied minden.

HIRDETÉSEK
2018. február 18.
Nagyböjt 1. vasárnapja
február 24.

szombat

17.00- szentmise

február 25.

Nagyböjt 2. vasárnapja

9.00- szentmise
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:
 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 Ferenc-díjas 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".
 27. kedd 17.30 Galamb u. KATÁNG KLUB daltanítás, tánc, hangszerbemutató
kisgyermekes családoknak 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/

