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A hét liturgiája:
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
5. hétfő
2Kir 5,1-15a; Zs 41; Lk 4,24-30
Sok leprás közül nem tisztult meg más, mint a szíriai Naámán
6. kedd
Dán 3,25.34-43; Zs 24; Mt 18,21-35
Fogadd el, Urunk, megtört szívünket és alázatos lelkünket
7. szerda (Szent Perpétua és Felicitász)
MTörv 4,1.5-9; Zs 147; Mt 5,17-19
Hallgass az Úr rendelkezéseire, és cselekedj azok szerint
8. csütörtök (Istenes Szent János)
Jer 7,23-28; Zs 94; Lk 11,14-23
Hallgassatok az Úr szavára!
9. péntek (Római Szent Franciska, Savio Szent Domonkos)
Oz 14,2-10; Zs 80; Mk 12,28b-34
Egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk
10. szombat
Oz 6,1-6; Zs 50; Lk 18,9-14
Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!
11. vasárnap: NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
2Krón 36,14-16.19-23; Zs 136; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21
A fogsággal és szabadítással mutatta meg irgalmát az Úr

Vasárnapi
ORGONAMUZSIKA
március 4-én a 17 órai szentmise után elhangzik:
Bach: Ich ruf zu Dir

Előadja: Dr.Bednarik Anasztázia orgonaművész

…Ha a teremtéstörténet első fejezetében példa az ember számára Isten „munkája”, akkor
példa a „nyugalma” is: „Isten a hetedik napon megpihent munkája után, amit végzett” (Ter
2,2). …Isten „nyugalmát” nem szabad úgy fölfogni, mint Isten „tétlenségét”. A világot
megalapozó teremtő tett ugyanis természete szerint folyamatos, s Isten nem hagy föl a cselekvéssel, maga Jézus emlékeztet rá, éppen a szombat parancsával kapcsolatban: „Az én
Atyám mindig munkálkodik, és én is munkálkodom” (Jn 5,17). A hetedik nap isteni nyugalma nem tétlen Istenről beszél, hanem a mű kész voltát hangsúlyozza, s mintegy kifejezi
Isten pihenőjét a kezéből kikerült „nagyon jó” művével szemben: az Alkotó örvendező tetszéssel tekint alkotására, mindenre, de egész különlegesen a teremtés csúcsára, az emberre.
E pillantásban már észrevehető annak a kapcsolatnak jegyesi természete, melyet Isten a saját
képmására teremtett emberrel akar megvalósítani azáltal, hogy a szeretet szövetségére hívja.
Ezt fokozatosan valósítja meg az egész emberiségnek fölajánlott üdvösségben, az Izraellel
kötött és a Krisztusban beteljesedett üdvözítő szövetség által: valójában a megtestesült Ige
fogja kiterjeszteni az Atya szeretetének tervét és irgalmasságát az egész emberiségre a Szentlélek eszkatologikus ajándéka, valamint a tulajdon testéül és menyasszonyául alapított Egyház által.
(DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)
Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól: (Iz 1,2)
Ezért aki Krisztusban van, új teremtmény; a régiek elmúltak, s íme, újak keletkeztek.
(2Kor 5,17)
Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Mindenható Urunk, Szent Királyunk, Aki megbüntetsz, de nem pusztítasz el, Aki
megerősíted az esendőket, felemeled az elesetteket, és gyógyulást adsz az ember
testi gyötrelmeire; könyörgünk Hozzád, Istenünk, látogasd meg irgalmaddal beteg
szolgádat, bocsásd meg neki minden szándékos és szándéktalan vétkezését. Mert
Te irgalmazhatsz nekünk és üdvözíthetsz minket, mi Istenünk, és Néked zengünk
dicsőséget, az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Nagyböjt
Az üres edényt meg lehet tölteni. A böjt arra való, hogy üres edénnyé tegyen bennünket. A test sóvárog a táplálék után. Erőteljes szimbóluma ez az Isten utáni sóvárgásunknak. Aki böjtöl, egész testével imádkozik. A böjt igenmondás arra a szenvedésre is, amit nem mi csinálunk magunknak. Nem szabad jóllakni a világgal. A
világ jó ízű, de nagy adagban mérgező. Isten nem szereti, ha sportot űznek az önmegtagadásból. A böjt szimbólum. Böjttel is emlékezzünk a Megfeszítettre és áhítattal hódoljunk a kereszt előtt. A böjttel fegyelmezett test közelebb áll a föltámadt
testhez, mint a jóllakott. Mert föl fogsz támadni. Isten téged is szeret!

Hát, igen...
- Az ima a legnagyobb tudomány, amire csak eljuthat az emberi szellem. (Edith Stein)
-A halál az Egésznek a felőlünk látszó oldala.
A másik oldalt így hívják: Feltámadás.
(Guardini)
- Isten a világ rendjébe burkolta be csodáit, a mindennapokba rejtette el áldását.
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
Szent Sebestyén (+288. (?) ) A vértanú Sebestyén a legnépszerűbb szentek közé
tartozik. Mint segítőszenthez fordultak hozzá pestis és más járvány idején. Számos
testvérület és kézműves-céh tisztelte védőszentjeként. A szentek római naptára január 20-án emlékezik meg róla. Az emléknap dátuma és a megünneplés ténye
szinte az egyetlen, amit tanúságnak elfogadhatunk Szent Sebestyénről. Ünnepét
egészen a 354. évi római kalendáriumig vissza lehet vezetni. Emlékezetét a Via Appián lévő katakombában ülték meg, amely az ő nevét viseli. Szent Ambrus szerint
Sebestyén édesanyja milánói volt. Diocletianus társcsászára, Maximianus idejében
(286-305) került Rómába, és ott szenvedett vértanúságot. Szent Sebestyén tisztelete
380 táján már elérte Milánót. Hogy Szent Sebestyént tisztelték a sírjánál, arról egy
kolostor alapítása is tanúskodik a bazilika mellett. III. Sixtus pápa (432-440) szerzetesi közösséget bízott meg azzal a feladattal, hogy gondoskodjék a tisztelet folyamatosságáról, az istentisztelet rendjéről és a zarándokok ellátásáról. Ebben a kolostorban keletkezett az 5. század első felében a Szent Sebestyén-legenda.
Azt mesélik...

- Vádlott, próbáljon végre más ember lenni!
- Én megpróbáltam bíró úr, de akkor meg három évet kaptam okirat-hamisításért.
Somlyó Zoltán: A BÜSZKE SZEM...
A büszke szem az égre bámul;
a néma szájban titok él.
A büszke kéz, az összezárul;
a büszke szív, az nem remél.
Én feléd nézek két szememmel
s a szájam zárt, mert titka van.
S feléd lengetem két kezemmel
a szívem, amely nyitva van.

HIRDETÉSEK
2018. március 4.
Nagyböjt 3. vasárnapja
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szombat

17.00- szentmise

március 11.

Nagyböjt 3. vasárnapja

9.00- gyerekmise
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:
 1. csütörtök 18.00 Credo-ház FILMKLUB : A VISKÓ Amerikai filmdráma Vezeti:
Vanderlik Tamás
 8. csütörtök 18.00 Credo-ház „AZ ENGESZTELÉS LELKISÉGE” könyvbemutató
Írta: Bocsa József piarista szerzetes, Dr. Szegedi László és Dr. Szederkényi László
atya. Beszélgetés a könyv szerzőivel, majd dedikálás
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/

