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a váci Ferences templom heti értesítője
15. évf. 17-19. szám
2018. március 25- április 8.
Virágvasárnap-Húsvét- Irgalmasság vasárnapja
A 3 hét liturgiája:
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
26. hétfő
Iz 42,1-7; Zs 26; Jn 12,1-11
27. kedd (Szent Rupert)
Iz 49,1-6; Zs 70; Jn 13,21-33.36-38
28. szerda
Iz 50,4-9a; Zs 68,8-34; Mt 26,14-25
29. csütörtök: NAGYCSÜTÖRTÖK
Kiv 12,1-8.11-14; Zs 115; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15
Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg!
30. péntek: NAGYPÉNTEK (Climacus Szent János)
Iz 52,13 - 53,12; Zs 30; Zsid 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1 - 19,42
A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze
31. szombat: NAGYSZOMBAT (Szent Ámosz, Szent Benjamin)
1. vasárnap: HÚSVÉTVASÁRNAP
ApCsel 10,34a.37-43; Zs 117; 1Kor 5,6b-8; Jn 20,1-9
Jézust megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt
2. hétfő (Paolai Szent Ferenc)
ApCsel 2,14.22-32; Zs 15; Mt 28,8-15
3. kedd
ApCsel 2,36-41; Zs 32; Jn 20,11-18
4. szerda (Szevillai Szent Izidor)
ApCsel 3,1-10; Zs 104,1-9; Lk 24,13-35
5. csütörtök (Ferrer Szent Vince)
ApCsel 3,11-26; Zs 8; Lk 24,35-48
6. péntek
ApCsel 4,1-12; Zs 117; Jn 21,1-14
7. szombat (De la Salle Szent János)
ApCsel 4,13-21; Zs 117; Mk 16,9-15
8. vasárnap: HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
(Az isteni irgalmasság vasárnapja)
ApCsel 4,32-35; Zs 117; 1Jn 5,1-6; Jn 20,19-31
A hívők összessége szívében és lelkében egy volt
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Virágvasárnap
A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett.
Az Úr műve ez, csodálatos a mi szemünkben.
Ezt a napot az Úr adta, ujjongjunk és vigadjunk rajta!
Nyújts, ó Uram, segítséget, adj, ó Uram, jó sikert!
Áldott, aki az Úr nevében jön! Áldunk az Úr házából titeket.
Az Úr Isten világosított meg minket. Álljatok sort az ünnepi lombokkal,
egészen az oltár szarváig. Istenem vagy te, hálát adok neked, Istenem
vagy te, magasztallak téged. Áldjátok az Urat, mert jó, mert irgalma örökkévaló.
(Zsolt 118,22-29)
Felette örvendezzél, Sion leánya; ujjongj, Jeruzsálem leánya:
íme, bevonul hozzád királyod, igaz ő és megszabadít; szegény ő és szamáron ül, szamárkanca fiatal vemhén.
(Zak 9,9)
Másnap, amikor a nagy tömeg, amely az ünnepre jött, meghallotta, hogy
Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogott, eléje ment és kiáltozott: »Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön,, és Izrael királya!« Jézus pedig talált
egy szamárcsikót, felült rá, amint meg van írva: »Ne félj, Sion leánya! Íme,
királyod jön szamárcsikón ülve!«
(Jn 12, 12-16)
…Ne feledjétek, hogy a kereszténység nem tan, hanem Istennel való találkozás.
Keressétek Őt a test szemeivel saját életetek és mások életének eseményeiben, valamint a lélek szemeivel az imádságon és az elmélkedéseken keresztül. Jézus meglátására irányuló vágyat nem lehet elnyomni, de el lehet torzítani. Valóban szabadnak lenni azt jelenti, hogy megvan az erő azt a személyt választani, akiért
teremtettünk, és elfogadni az Ő uralmát életünk fölött. Szent Ágoston írja: „Magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik
benned, Istenünk”.
(Szt. II. János Pál)

Nagycsütörtök
Ő pedig fogta a vért, és meghintette vele a népet, és így szólt: »Ez annak a
szövetségnek a vére, amelyet az Úr megkötött veletek e szavak alapján!«
(Kiv 24,8)

Íme, jönnek napok – mondja az Úr –, amikor új szövetséget kötök Izrael
házával és Júda házával.
(Jer 31,31)
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Azután vizet öntött a mosdótálba, és mosni kezdte a tanítványok lábát,
majd megtörölte a derekára kötött kendővel.
(Jn 13,5)
Miközben ettek, Jézus fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal: »Vegyétek, ez az én testem.« Azután fogta
a kelyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ő pedig
így szólt: » Ez az én vérem, az új szövetségé, amely sokakért kiontatik.
Bizony, mondom nektek: többé már nem iszom a szőlőnek ebből a terméséből addig a napig, amíg az újat nem iszom Isten országában. «
(Mk 14,22-25)

…Ez a nap az Oltáriszentség megalapításának napja, de az Olajfák hegyének sötét
éjszakája, Jézus magányának és elhagyatottságának, Júdás árulásának, Jézus elfogásának, Péter tagadásának és Jézus Pilátusnak való átadásának napja is. …Ma
az ember sokszor szembehelyezkedik Istennel és saját igazságával. Ezáltal azonban nem válik szabaddá, hanem csak idegenné önmaga számára. Csak akkor vagyunk igazán szabadok, ha igazságban élünk, és Istennel egységben. Az Olajfák
hegyén imádkozva Jézus feloldotta az engedelmesség és a szabadság közötti színlelt ellentétet, és megnyitotta az utat a szabadság felé.
(XVI. Benedek pápa)

Nagypéntek
Körülvett engem nagy sereg kutya, a gonoszok zsinatja körülfogott engem. Átlyuggatták kezemet és lábamat, megszámlálhattam minden csontomat. Néznek rám, bámulnak engem, elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek.
(Zsolt 22,17-19)
Ő pedig keresztjét hordozva kiment az úgynevezett Koponyahelyre, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott keresztre feszítették őt, és vele másik kettőt kétfelől, Jézust pedig középen. Pilátus egy feliratot is készíttetett, és a keresztre helyeztette. Ez volt ráírva: »A Názáreti Jézus, a zsidók
királya.« Ezt a feliratot tehát sokan olvasták a zsidók közül, mert közel
volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. Héberül, latinul és
görögül volt írva. A zsidók főpapjai ezért arra kérték Pilátust: »Ne azt írd:
A zsidók királya, hanem: Ez azt mondta: ‘A zsidók királya vagyok’!« Pilátus azt felelte: »Amit írtam, azt megírtam!«
A katonák pedig, miután megfeszítették Jézust, fogták a ruháit, elosztották négy felé, minden katonának egy részt, azután fogták a köntöst is. A
3

köntös varratlan volt, felülről egy darabban szőve. Ezért azt mondták egymásnak: »Ezt ne vágjuk szét, inkább vessünk rá sorsot, kié legyen!« Ez
azért történt, hogy beteljesedjék az Írás, amely így szól: »Elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek«. A katonák tehát ezt
tették. Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, Kleofás felesége és Mária Magdolna. Amikor Jézus meglátta anyját és az ott
álló tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: »Asszony, íme, a te fiad!«
Azután azt mondta a tanítványnak: »Íme, a te anyád!« És attól az órától
magához vette őt a tanítvány. Ezután Jézus, aki tudta, hogy már minden
bevégeztetett, hogy beteljesedjék az Írás, így szólt: »Szomjazom!« Volt ott
egy ecettel teli edény. Ezért ecettel telt szivacsot tűztek egy izsópra, és a
szájához nyújtották. Amikor Jézus az ecetet megízlelte, azt mondta: »Beteljesedett!« És fejét lehajtva kilehelte lelkét.
(Jn 19,17-30)
„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek”. Szenvedésének
csúcspontján sem feledkezik meg Krisztus az emberről, főleg azokról nem, akik
közvetlen okai szenvedéseinek. Ő tudja, hogy az embernek minden másnál jobban
szüksége van a szeretetre; szüksége van az irgalomra, mely éppen ebben a percben
árad ki a világra. …A kereszt lábánál ott állt az Anya és mellette a tanítvány,
János evangélista. Jézus így szólt: „Asszony, íme a fiad!”, majd a tanítványhoz:
„Íme a te anyád!” „És attól az órától fogva magához vette őt a tanítvány”. A
szívéhez legközelebb állóknak szóló végrendelet ez. Az Egyháznak szóló végrendelet. A haldokló Jézus akarja, hogy Mária anyai szeretete átölelje mindazokat,
akiknek ő ad életet, az egész emberiséget. Röviddel ezután Jézus felkiáltott: „Szomjazom”. Az egész testet égető szörnyű láz kiáltása. De ez az egyetlen szó, amely a
fizikai szenvedéséről beszél. Ezután Jézus így szólt: „Istenem, Istenem, miért
hagytál el engem?”. A zsoltár szavai ezek, melyet imádkozott. Elsődleges jelentése
mögött e mondat az Atyával való bensőséges egységéről beszél. Földi életének
utolsó perceiben Jézus gondolata az Atyához fordul. …Amikor eljött a kilencedik
óra, Jézus fölkiáltott hangos szóval: „Beteljesedett!” Íme, a megváltás műve beteljesedett. A küldetés, amiért eljött a földre, elérte célját. A többi az Atyára tartozik:
„Atyám, a kezedbe ajánlom lelkemet!” E szavakkal kilehelte lelkét. „Akkor a templom függönye kettéhasadt...”. Abban a pillanatban, amikor az új és örök szövetség
főpapja belépett oda, megnyílt a jeruzsálemi templomban a „szentek szentje”.
(Szt. II. János Pál pápa Keresztúti elmélkedése)
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Húsvétvasárnap
Mária Magdolna a hét első napján kora reggel, amikor még sötét volt, a
sírhoz ment, és látta, hogy a kő el van mozdítva a sírbolttól. Elfutott tehát,
elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt
mondta nekik: »Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették!« Erre
Péter és a másik tanítvány elindultak, és a sírhoz mentek. Ketten együtt
futottak, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és elsőként
ért a sírhoz. Lehajolt, és látta lerakva a gyolcsokat, de nem ment be. Azután odaért Simon Péter is, aki követte őt, és bement a sírboltba. Látta letéve a gyolcsokat és a kendőt, amely a fején volt, nem a gyolcsok mellé
helyezve, hanem külön egy helyen, összegöngyölve. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először érkezett a sírhoz; látta és hitt.
(Jn 20,18)
Felhangzik az örvendetes húsvéti üzenet: Krisztus feltámadott! Valóban feltámadott! Ő, aki „szenvedett Poncius Pilátus alatt, keresztre feszítették, meghalt és
eltemették”, Jézus Krisztus fia, aki Szűz Máriától született, „harmadnapra feltámadott az írások szerint.” Ez az üzenet az emberiség reménységének alapja.
„Mert ha Krisztus nem támadt fel, nemcsak hiábavaló lenne hitünk”, hanem hiú
lenne reménységünk is, mert a rossz és a halál tartana bennünket túszként fogva,
„Ám Krisztus feltámadt a halottak közül, mint a holtak zsengéje”. Jézus halálával
megtörte és legyőzte a halál vastörvényét, kitépve véglegesen annak mérges gyökerét. „Békesség nektek!”. Ez a Feltámadott első köszöntése a tanítványokhoz, ezt
a köszöntést ma megismétli az egész világnak. …Mindenkinek, különösen is a
kicsiknek és a szegényeknek, hirdetjük ma a béke reménységét, az igazi békét,
amely a szeretet és az igazságosság, az igazság és a szabadság oszlopain nyugszik.
…Krisztus korunk embereinek is megismétli, amit a viharos tavon a megriadt
apostoloknak mondott: „Bátorság, én vagyok, ne féljetek!”. „Ha ő velünk van,
miért félnénk? …Krisztus föltámadott, Krisztus közöttünk él, valóságosan jelen
van az Eucharisztia szentségében. Felajánlja magát, mint az üdvösség kenyerét,
a szegények kenyerét, a vándorok eledelét.” „Ó, a szeretet isteni jelenléte, ó, Krisztus, húsvétunk élő emlékezete! Te vagy útravalója annak, aki szenved és meghal,
mindenki számára te vagy az örök élet biztos záloga! Te, a húsvéti csodák csendes
tanúja, segíts bennünket, hogy az élettel a dicséret és a hálaadás Magnificatját
énekeljük, mert ma feltámadt e sírból az Úr, aki értünk a kereszten függött. Feltámadt Krisztus, békénk és reménységünk. Feltámadott. Alleluja!”
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Te Deum laudamus…
Örüljetek testvérek, mert megváltásunk ára ki van fizetve. Sokba kerültünk, s értünk magát is áruba bocsátá az, ki megváltott bennünket. Krisztus ugyanis, a mi
Urunk és Megváltónk, azért született, hogy tanítson bennünket; azért halt meg,
hogy meggyógyítson bennünket. A kereszt, halált hozott Krisztusnak, de üdvösséget a kereszténynek. Feltámadt a Megváltó istensége összes jegyeinek pompájában. Születését csillag követte, sírját dicsőség. Sírjánál az az angyal áll őrt, aki
hírül adta, hogy meg fog születni. Győztesként jön a pokol tornácából s az égiek
diadalmenetben fogadják. Születésével megszüntette a tévelyt, halálával széttiporta a halált, a pokol tornácából előhívta azt, akit teremtett. Az ő keresztjén függött a mi váltságunk és királyságunk. Visszatér a fényre a teremtmény Urával
együtt. Fényt kap az ember a fényből, azt a fényt, amelyet elvesztett, mikor Krisztus lecsukta szemét. Elűzik az égiek a sötétséget, amiből még a pokol tornácában
levőket is megmentette a mi Megváltónk, örüljenek az őt gyászoló elemek, hisz
Krisztus semmit sem veszített el fenségéből, az embert pedig, akit teremtett, megszabadította.
(Szt. Ágoston)

Pilinszky János: Harmadnapon (1959)
És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.
Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.
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A VÁCI FERENCES TEMPLOM
NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI SZERTARTÁSAI
Március 24. szombat
14.00 Városi keresztút – A keresztút az Irgalmasrendi Kápolnától (Március
15.-tér) indul, és a Hétkápolna kegyhely templománál végződik.
17.00 Szentmise templomunkban
Március 25.. Virágvasárnap Az Úr szenvedésének vasárnapja
9.30 KÖZÖS PLÉBÁNIAI barkaszentelés a Piaristáknál,
MAJD KÖRMENET A SZÉKESEGYHÁZBA A PÜSPÖKI MISÉRE.
9 órakor templomunkban NEM lesz szentmise
17.00 szentmise énekelt passióval
Március 26-28. Nagyhétfő Nagykedd, Nagyszerda
Nincs szentmise
Március 29. Nagycsütörtök
10.00: Olajszentelési mise a Székesegyházban
18.30: Az utolsó vacsora emlékmiséje (oltárfosztás)
Mise után szentségimádás-felolvasás János evangéliumából
(Jézus főpapi imája és búcsúbeszéde)
Március 30. Nagypéntek
8.00: Lamentáció, Jeremiás siralmai
15.00: Közös Keresztút a Kálvárián
18.30: Urunk szenvedésének ünneplése
(énekelt passió, kereszthódolat, „csonka”mise)
Március 31. Nagyszombat
8.00: Lamentáció, Jeremiás siralmai
(utána délután 5-ig Szent Sír őrzés félórás időbeosztás szerint)
16.00-17.00 A gyermekek számára közös szentsírlátogatás Szentsír bezárással
és a húsvéti ételek megáldásával. ( Húsvéti ételeket bárki hozhat
szentelésre.)
20.30: Húsvéti vigília a székesegyházban
Április 1. Húsvétvasárnap
9.00: Szentmise - Agapé
17.00: Szentmise -Agapé
Április 2. Húsvéthétfő
9.00: Szentmise
17.00: NINCS SZENTMISE
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HIRDETÉSEK
2018. március 25-április 8.
Virágvasárnap- HúsvétIrgalmasság vasárnapja
március 24.

szombat

17.00- szentmise

március 25.

Virágvasárnap

nincs szentmise
17.00 - szentmise

A gyerekmisék időpontja nyárig: április 15 (változás!!!), május 6. Te Deum: június 10.
Nagyböjt péntekjein 18.30-kor keresztúti ájtatosság van templomunkban.
Programok:
 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.
 28. szerda 18.00 Credo-ház IMÁDSÁGOS KÉSZÜLŐDÉS HÚSVÉT ÜNNEPÉRE III.
Előadó: Hugyecz János, Gödöllő plébános.

Templomi közösségünk minden tagjának
kegyelmekben gazdag
Nagyhetet és Húsvétot kívánunk!
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/
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