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a váci Ferences templom heti értesítője
2018. március 18.
Nagyböjt 5.vasárnapja
A hét liturgiája:
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
19. hétfő: SZENT JÓZSEF (főünnep)
2Sám 7,4-5a.12-14a.16; Zs 88,2-29; Róm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a
Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját
20. kedd
Szám 21,4-9; Zs 101; Jn 8,21-30
Aki föltekintett a rézkígyóra, életben maradt
21. szerda (Szent Benedek, Flüei Szent Miklós)
Dán 3,14-20.91-92.95; Dán 3,52-56; Jn 8,31-42
Isten elküldte angyalát, és megszabadította szolgáit
22. csütörtök
Ter 17,3-9; Zs 104,4-9; Jn 8,51-59
Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyjává teszlek
23. péntek (Mongrovejói Szent Turibiusz)
Jer 20,10-13; Zs 17,2-7; Jn 10,31-42
Kiragadja az Úr a szegény ember életét a gonoszok kezéből
24. szombat
Ez 37,21-28; Jer 31,10-13; Jn 11,45-56
Megszabadít az Úr, és egy néppé tesz
25. vasárnap: VIRÁGVASÁRNAP (Szent Izsák)
Iz 50,4-7; Zs 21; Fil 2,6-11; Mk 14,1 - 15,47
Nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg, mert az Úr megsegít

Vasárnapi
ORGONAMUZSIKA
március 18-án elmarad

15. évf. 16. szám

… A szombat parancsa tehát, mely az első szövetségben előkészíti az új és örök szövetség
vasárnapját, Isten tervének mélységében gyökerezik. Éppen ezért nem a többi kultikus rendelkezés között – mint annyi más parancsolat –, hanem a Tízparancsolatban, a „tíz szó”
között található, melyek megjelölik az emberi szívbe egyetemesen beleírt erkölcsi élet pilléreit. Amikor Izrael s később az Egyház e parancsolatot a legalapvetőbb erkölcsi szabályok
közé sorolja, tanújelét adja, hogy nem a vallásosság közösségi megnyilvánulásának egyszerű
fegyelmi szabályáról van szó, hanem az Istennel való kapcsolat – bibliai kinyilatkoztatás
által hirdetett és fölkínált formájának – elengedhetetlen és meghatározó kifejezéséről. Napjainkban a keresztények is fölfedezik a vasárnap parancsának e távlatát. S ha van is természetes irányultsága az ember pihenési szükségletére, még inkább irányulnia kell a hitre, és
ezt kell első helyre tenni, hogy mély értelmét megérthessük, s el ne silányítsuk, el ne áruljuk.
(DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)

Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól: (Iz 1,2)
Mert ha a mulandó dicsőséges, sokkal dicsőségesebb a maradandó. (2Kor 3,11)
Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Uram, add nekem, hogy lelki nyugalommal fogadjam mindazt, amit a most kezdődő nap hoz a számomra. Add, hogy teljesen rá tudjam bízni magam szent akaratodra. Te irányíts és gyámolíts engem. A mai nap történéseit, taníts meg nyugodt
lélekkel és azzal a szilárd meggyőződéssel fogadni és érteni, hogy mindenben ott
van a Te szent akaratod. Minden szavamban és cselekedetemben vezesd gondolataimat és érzéseimet. Az előre nem látható eseményben se hagyd elfelejtenem, hogy
minden Tőled száll alá. Taníts meg őszintén és bölcsen bánni családom minden
egyes tagjával, hogy senkit fel ne zaklassak, ne szomorítsak. Uram, irányítsd akaratomat, és taníts meg imádkozni, hinni, reménykedni, tűrni, megbocsátani és szeretni. Ámin.
Nagyböjt
"...aki lemondást vállal Istenért, furcsa benső tapasztalatokban részesül. Azt várnánk például, hogy a böjtöléstől legyengülünk. Ennek azonban éppen az ellenkezője igaz! A lemondás lelkileg nagyon megerősít."
(Patsch Ferenc)
Hát, igen...
- Uram, te ismersz engem. Fogadj el olyannak, amilyen vagyok, és mutasd meg, milyennek szeretnél látni!
- Azért van két fülünk és csak egy szájunk, hogy többet figyeljünk és kevesebbet beszéljünk.
(Veronai Szent Zénó)
- Ha elfogadod a dolgokat úgy, ahogyan a Gondviselés irányítja: szentté válhatsz!
(XXIII. János pápa)

Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
Jákob: pátriárka. Ábrahám unokája, Izsák fia, a 12 pátriárka atyja, aki Istentől új
nevet kapott: Izrael. - A Jákob nevet a „sarok” jelentésű szóból (mert születésekor
keze ikertestvére, Ézsau sarkát fogta) vagy a „csal” értelmű szóból magyarázzák.
A bibliai családtörténetben Jákob Izsák és Rebekka fia. 2 felesége Lea és Ráchel volt.
Tőlük, valamint rabszolganőitől (Szilpa és Bilha) 12 fia és egy lánya született. Jákob
neve egész sor helységgel összekapcsolódott, mindenekelőtt Bétellel, ahol emlékkövet állított. Az Egyiptomba költözéséről szóló elbeszélésekből arra lehet következtetni, hogy Hebron volt a lakóhelye, bár konkrétan rendszerint csak Kánaán
földjét említik, és arról tudósítanak, hogy Beérseba felé vette útját és Gósenban telepedett le. Egyiptomban halt meg és Machpelában temették el. Ikertestvérétől,
Ézsautól megvásárolta elsőszülöttsége jogát, és csellel elvette az atyai áldást.
Machanajimban békültek ki egymással.
Azt mesélik...
Azt mondja az orvos a betegnek:
− Van egy rossz és egy jó hírem. Melyikkel kezdjem?
− A rosszal.
− Nos, a rossz hír az, hogy ön Alzheimer kórban szenved.
− És mi a jó hír?
− Hogy mire hazaér, elfelejti.
Juhász Gyula: Credo
Érzed-e, testvér, néha szédülettel
És áhítattal a csodát, hogy élsz itt,
Hogy veled együtt világok kerengnek
S hogy velük együtt néked is a vég int?
Megállsz-e néha az örök sodorban,
Mely halni visz, mint az örvény a rózsát
És érzed-e, míg hull a homokóra,
Hogy mosolyog az örökkévalóság?
És látod-e, hogy lemenő napokban
A születő napok visszfénye reszket
És hallod-e, hogy elmúlt századoknak
Visszhangja szól, ha a jövőbe mennek?
És tudod-e, hogy a sír öle termő,
Hogy a halál a nagy, dús magvető lenn,
Hogy lépte nyomán sarjad a jövendő
S új életünk virul a temetőkben?
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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!
Programok:
 20. kedd 17:30 Galamb u. KATÁNG KLUB daltanítás, tánc, hangszerbemutató kisgyermekes családoknak. Közreműködik: Kaczur Csilla, Farkas Péter, Kass Bence, Misik Zoltán
 22. csütörtök 18.00 Credo-ház IMÁDSÁGOS KÉSZÜLŐDÉS HÚSVÉT ÜNNEPÉRE II. Előadó: Dr. Beer Miklós, váci megyéspüspök
 25. vasárnap 18.00 Püspöki Palota díszterme PALOTAKONCERT Eclectica
Wordmusic Group A zenekar tagjai: Berki József - basszusgitár, Mády Kálmán - dobok és ütőhangszerek, Szabó Dániel - klarinét, ír furulya, mandolin, Szathmáry Melinda - ének, gitár, zenék, Szemerédi Bernadett - hegedű, ének, Varga Máté – gitár.
Műsoron: saját dalok és klasszikus ír népzenei dallamok.
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/

