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A hét liturgiája:
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
26. hétfő
Dán 9,4b-10; Zs 78; Lk 6,36-38
Vétkeztünk, bűnbe estünk, Urunk, megszegtük törvényed
27. kedd
Iz 1,10.16-20; Zs 49; Mt 23,1-12
Ha készségesen hallgatunk az Úrra, élhetünk javaival
28. szerda
Jer 18,18-20; Zs 30; Mt 20,17-28
Uram, Istenem, szabadíts meg irgalmad szerint!
1. csütörtök
Jer 17,5-10; Zs 1; Lk 16,19-31
Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik
2. péntek
Ter 37,3-4.12-13a.17b-28; Zs 104,16-21; Mt 21,33-43.45-46
Jön az álomlátó, gyertek, öljük meg
3. szombat
Mik 7,14-15.18-20; Zs 102; Lk 15,1-3.11-32
Irgalmasan bánik az Úr azokkal, akik szeretik őt
4. vasárnap: NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA (Szent Kázmér, Boldog Meszlényi Zoltán)
Kiv 20,1-17; Zs 18B; 1Kor 1,22-25; Jn 2,13-25
Irgalmasan bánik az Úr azokkal, akik szeretik őt

Vasárnapi
ORGONAMUZSIKA
február 25-én a 9 órai szentmise után elhangzik:

Bach: Ich ruf zu Dir

Előadja: Dr.Bednarik Anasztázia orgonaművész

… A kozmosz, ahogyan Isten kezéből kikerült, az ő jóságának nyomait viseli magán. Szép,
csodálatraméltó és örvendetes, de meg kell művelni, és ki kell bontakoztatni. Isten művének
„beteljesítése” nyitja meg a világot az emberi munka számára. „Isten a hetedik napon befejezte művét, amit alkotott”. A Szentírás nem csupán a Teremtő és a teremtett világ titokzatos kapcsolatának spirális mozgását indítja el, hanem rávilágít az ember kozmosszal kapcsolatos feladatára is. Isten „munkája” bizonyos módon példa az ember számára. Az embernek
ugyanis nemcsak laknia kell a világban, hanem építenie is kell azt, és így Isten „munkatársává” kell válnia. A teremtéstörténet első fejezetei a munka első evangéliumát jelentik. A II.
Vatikáni Zsinat is hangsúlyozza ezt az igazságot: „Az Isten képmására teremtett ember
ugyanis parancsot kapott, hogy a Földet és mindent, ami rajta van, hatalma alá vetve, igazságban és szentségben kormányozza; s hogy Istent elismerve mindenek Teremtőjének, önmagát és minden létezőt visszavigyen Őhozzá, hogy az embernek alávetett összes dolgokban
csodálatos legyen Isten neve az egész földön.” A tudomány, a technika és a kultúra fejlődése
– mely egyre gyorsabb, s ma már egyenesen szédületes – a világ történelmében annak a
küldetésnek a gyümölcse, mellyel Isten megbízta a férfit és a nőt: a feladattal és felelősséggel,
hogy az Ő törvényét megtartva töltsék be a Földet, s munkájukkal vessék uralmuk alá a
világot. A „szabbat” a Teremtő örömteli nyugalma. (DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)
Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól: (Iz 1,2)
Mivel tehát ilyen szolgálatunk van, miután irgalmasságot nyertünk, nem csüggedünk el, hanem lemondunk a gyalázatos alattomosságról, nem járunk álnokságban, és nem hamisítjuk meg Isten igéjét, hanem az igazság hirdetésével ajánljuk
magunkat minden ember lelkiismeretének Isten előtt. (2Kor 4,1-2)
Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Váratlanul jő el a Bíró, és mindenkinek cselekedetei lelepleztetnek, kiáltsuk hát félelemmel az éj közepén: Szent, Szent, Szent vagy Isten, irgalmazz nekünk Isten Szülője által.
(ortodox ima)
Nagyböjt
Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr: Törd
össze a jogtalan bilincseket, és oldd meg az iga köteleit! Bocsásd szabadon az elnyomottakat, törj össze minden igát! Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől! Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a
rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége
lesz a hátvéded.
(Iz 58,6-8)
Hát, igen...
- Krisztus országában a kereszt a legnagyobb kitüntetés. (Angelini)
- Nem a sok gondolás viszi előre az embert, hanem a nagy szeretet. (Avilai Szt. Teréz)
- Isten gabonája vagyok. Őröljön meg a vadállatok foga, hogy Krisztus tiszta búzája
legyek. (Antiochiai Szent Ignác)

Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
Ela, Bása fia, Izrael királya (ur. Kr. e. 883-882). Vele párhuzamosan Júdában Aza
uralkodott. Egy lakoma alkalmával egyik főtisztje, Zimri megölte és családját kiirtotta. „Ela, Bása fia, Azának, Júda királyának 26. esztendejében lett Izrael királya,
Tircában, két évre. De szolgája, Zimri, a harci szekerek felének parancsnoka összeesküvést szőtt ellene. Míg Ela Tircában a palota udvarmesterének, Arcának a házában dáridózott, Zimri behatolt és agyonütötte Azának, Júda királyának 27. esztendejében, majd ő lett helyette a király. Mihelyt király lett és elfoglalta a trónt, Bása
egész házát kiirtotta: egyet sem hagyott élve, aki férfi, de még rokonai és barátai
közül sem. Így Zimri Bása egész házát kipusztította, az Úr szava szerint, amit Jehu
próféta által hallatott,” (1Kir 16,8-12)
Azt mesélik...

P.C. nyelv:
Tolvaj - Tulajdonáthelyező és biztonságtechnikai szakember
Újságkihordó - Hírlapterjesztési szakember
Használtruha kereskedő - Second hand shop director
Áruló - Szabadfoglalkozású megélhetési szakember
Guberáló - Hulladékanyag-hasznosítási magánvállalkozó
Titkárnő - Adminisztrációs irodavezető
Portás - Entrance controlling manager
Portás - Humán-erőforrás Input-Output manager
Utcaseprő - Köztisztasági asszisztens
Kukás - Hulladékmanagelési szakreferens
Autómosó - Gépjármű optikai karbantartó
Ügynök - Befektetési tanácsadó
Bérgyilkos - Humán ügyintéző
Rakodó - Átviteltechnikus
Titkárnő - Kommunikációs Allmanager aszisztens
Raktáros - Logisztikai manager
WC-s néni - Anyagcsere manager
Ady Endre: A VIDÁM ISTEN
Összetévesztitek a Halállal,
Holott Ő a Halálnak is ura
S akkor vagytok a közelében,
Ha kötekedtek a Halállal.
Ha így szóltok: éljen az Élet,
Derít rátok a Halál ura,
Derít rátok s örül az Isten
Ha így szóltok: éljen az Élet.
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szombat

17.00- szentmise

március 4.

Nagyböjt 3. vasárnapja

9.00- szentmise
17.00 - szentmise

A gyerekmisék időpontja nyárig: március 11, április 8, május 6. Te Deum: június 10.
Nagyböjt péntekjein 18.30-kor keresztúti ájtatosság van templomunkban.
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:
 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/

