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a váci Ferences templom heti értesítője
2018. március 11.
Nagyböjt 4.vasárnapja
A hét liturgiája:
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
12. hétfő
Iz 65,17-21; Zs 29; Jn 4,43-54
Örvendjetek és vigadjatok mindörökké
13. kedd
Ez 47,1-9.12; Zs 45; Jn 5,1-3.5-16
Élni fog minden a templomból fakadó patakban
14. szerda
Iz 49,8-15; Zs 144; Jn 5,17-30
Megőriz és megajándékoz az Úr a szabadulás napján
15. csütörtök (Hofbauer Szent Kelemen)
Kiv 32,7-14; Zs 105,19-23; Jn 5,31-47
Múljék el, Uram, izzó haragod, szánd meg népedet!
16. péntek
Bölcs 2,1a.12-22; Zs 33; Jn 7,1-2.10.25-30
Tegyük próbára az igazat, ítéljük gyalázatos halálra
17. szombat
(Szent Patrik)
Jer 11,18-20; Zs 7; Jn 7,40-53
Olyan voltam, mint a vágóhídra hurcolt gyanútlan bárány
18. vasárnap: NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA (Jeruzsálemi Szent Cirill)
Jer 31,31-34; Zs 50; Zsid 5,7-9; Jn 12,20-33
Törvényét bennsőnkbe helyezi, szívünkbe írja az Úr

Vasárnapi
ORGONAMUZSIKA
március 11-én elmarad

15. évf. 15. szám

… A Teremtő tervében különbség, ugyanakkor mély összefüggés van a teremtés és az üdvösség rendje között. Már az Ószövetség hangsúlyozza ezt, amikor a „szombat” parancsát
nemcsak a teremtés napjait követő titokzatos isteni „nyugalommal” hozza kapcsolatba, hanem az Izraelnek az egyiptomi szolgaságból való szabadulásban fölkínált üdvösséggel is.
Isten, aki teremtése fölötti örömében megnyugszik a hetedik napon, ugyanaz, mint aki fiainak a fáraó elnyomásából való kiszabadításában megmutatja a maga dicsőségét. Mindkét
esetben elmondhatjuk, a próféták által kedvelt képet használva, hogy Isten úgy mutatkozik
meg, mint vőlegény a menyasszonyának. Hogy a „szombatnak”, Isten „nyugalmának” legbensőbb magvába hatolhassunk, figyelembe kell vennünk a jegyességet, mely Isten népével
való kapcsolatát az Ószövetségtől az Újszövetségig jellemzi. Ezt fejezi ki Ozeás csodálatos
részlete: „Azon a napon a kedvéért szövetséget kötök a mező vadjával, a magasban szárnyaló
és a földön csúszó állatokkal; eltüntetem az országból az íjat, a kardot és a háborút és zavartalan nyugalmat biztosítok nekik. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek igazsággal, törvénnyel, jósággal és szeretettel. Eljegyezlek hűséggel, hogy megismerd az Urat.” „Isten
megáldotta és megszentelte a hetedik napot” (Ter 2,3)
(DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)

Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól: (Iz 1,2)
Mert Isten, aki azt mondta: »A sötétségből világosság ragyogjon fel«, maga támasztott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete Jézus
Krisztus arcán. (2Kor 3,6)
Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Szentséges Úrnőm, Istennek Szülője! Szent és mindenható imáiddal űzz el tőlem, a
Te alázatos és nyomorult szolgádtól mindenféle csüggedést, feledékenységet, értetlenséget, nemtörődömséget; gyarló szívemből és elsötétült elmémből pedig minden szennyes, gonosz és káromló gondolatot. Oltsd el szenvedélyeim tüzét, mert
szegény vagyok és nyomorult. Szabadíts meg engem minden kínzó emléktől és
rossz szándéktól, és ments meg a gonosz minden mesterkedésétől. Mert áldott
vagy nemzedékről nemzedékre, és dicsőített a Te legtiszteltebb neved mindörökkön örökké. Ámin.
Nagyböjt
"Ha valaki odafigyel, hogy péntekenként ne egyen húst, már egy kicsivel többet
gondol Istenre. Olyan kapaszkodóvá válhat ez a gyakorlat, amely újra és újra Istenre irányítja a figyelmet." (Bátor Botond szerzetes, a pálosok magyarországi elöljárója)
Hát, igen...
- Adj erőt Uram, hogy ezt a mai rövidke napot kibírjam, mely egy lépéssel közelebb
visz hozzád a nagy úton.
- Kérd munkádra Isten áldását, de azt ne kérd, hogy a munkát ő végezze el helyetted.
- Az egyetlen valami, amiből annál több lesz, minél többet adunk belőle: a szeretet!

Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
Szent Rókus, (Montpellier, Fr.o., 14. sz. 2. fele - Anghera, É-Itália, 14. sz.) zarándok.
Idős szülők gyermeke. Fiatalon szétosztotta vagyonát a szegények között, s római
zarándokútra indult. Aquapendentében járványos betegeket ápolt, többet csodával
meggyógyított. Cesenán át érkezett Rómába, ahol egy meggyógyított bíboros bemutatta a pápának. 3 év múlva Piacenzába ment, ahol maga is megkapta a pestist.
Betegségében Pallastrelli Gotthárd ápolta, aki Rókus példáját látva megtért. Gyógyulása után Rókus észak felé indult, Angherában kémként elfogták, bebörtönözték. Börtönben halt meg 5 év múlva, anyajegyéről ismerték föl. Egy vélemény szerint Rókus 1295-1327, egy másik nézet szerint 1345-76, ismét mások szerint 135078: élt. Tisztelete a 15. sz. 2. felétől Európa szerte elterjedt. 1477-től Rókus-társulatok
alakultak járványos betegek ápolására. A 16. sz. végén avatták szentté. Ünnepe
aug. 16-án van. A 15-18. században gyakran ábrázolták, többnyire Szt. Sebestyénnel és Szt. Antallal (pestisszentek). Mindig zarándokruhát: szűk nadrágot, rövid
köpenyt, kalapot, tarisznyát vagy kulacsot visel. Legtöbbször fölfedi pestisekkel
borított lábának sebeit. Attributumai: őt gyógyító angyal, kutya kenyérrel a szájában. A gyapjúkártolók, gyógyszerészek, kefekötők, kertészek, kőbánya-tulajdonosok, kőfaragók, kövezők, magkereskedők, műárusok, orvosok, sebészek, tűzijátékgyárosok, temetkezési egyletek, zsibárusok védőszentje, de csontszú, fertőző betegségek, kolera ellen is kérik oltalmát. Templomunk főoltárán, a jobb oldalon látható a szobra.
Azt mesélik...
Hogyan kezdődik a kannibál kupadöntő?
Csak kóstolgatják egymást a csapatok…
Nagy Gáspár: Félelmen túli...
Hogy fényesednek az éjszakák!
amint élesednek a kések,
de a félelmes penge-arzenált
kicsorbíthatja az É N E K.
Aki a félelmen túli tartomány
dalokra elszánt kölyke,
jól tudja miért e földi ágy
s miért a csillagok - fölötte.

HIRDETÉSEK
2018. március 11.
Nagyböjt 4. vasárnapja
március 17.

szombat

17.00- szentmise

március 18.

Nagyböjt 5. vasárnapja

9.00- szentmise
17.00 - szentmise

A gyerekmisék időpontja nyárig: április 8, május 6. Te Deum: június 10.
Nagyböjt péntekjein 18.30-kor keresztúti ájtatosság van templomunkban.
Az idei városi keresztút március 24-én 14 órakor indul a Nagypréposti palota
(Egyházmegyei múzeum) elől. Kísérjük minél többen és minél több gyermekkel
az Úr keresztjét!
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:
 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
 14. szerda 18.00 Credo-ház IMÁDSÁGOS KÉSZÜLŐDÉS HÚSVÉT ÜNNEPÉRE
I. Előadó: Dr. Csáki Tibor, Vác- felsővárosi plébános
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/

