BARÁ
a váci Ferences templom heti értesítője
2018. április 15.
Húsvét 3.vasárnapja
A hét liturgiája:
15. vasárnap: HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
ApCsel 3,13-15.17-19; Zs 4; 1Jn 2,1-5a; Lk 24,35-48
Isten megdicsőítette Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok
16. hétfő
(Soubirous Szent Mária Bernadett, Szent Labre Benedek)
ApCsel 6,8-15; Zs 118,23-30; Jn 6,22-29
Isten nagy csodákat és jeleket tett a nép között
17. kedd
ApCsel 7,51 - 8,1a; Zs 30; Jn 6,30-35
Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!
18. szerda
ApCsel 8,1b-8; Zs 65; Jn 6,35-40
Elmentek, és hirdették Isten igéjét
19. csütörtök
ApCsel 8,26-40; Zs 65; Jn 6,44-51
Ha teljes szívedből hiszel, megkeresztelkedhetsz
20. péntek
ApCsel 9,1-20; Zs 116; Jn 6,52-59
Választott eszközöm ő, hogy nevemet a népek elé vigye
21. szombat
(Szent Anzelm)
ApCsel 9,31-42; Zs 115; Jn 6,60-69
Az egyház a Szentlélek vigaszával telt el
22. vasárnap: HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
ApCsel 4,8-12; Zs 117; 1Jn 3,1-2; Jn 10,11-18
A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett

Vasárnapi
ORGONAMUZSIKA
április 15-én elmarad

OK
15. évf. 20. szám

… A nyugalom napja tehát elsősorban azért a pihenésé, mert Istentől „megáldott” és „megszentelt” nap, azaz el van különítve a többi naptól, azért, hogy az összes között „az Úr
napja” legyen. A szombat teremtéstörténetben mondott „megszentelésének” teljes megértéséhez az egész szöveget figyelembe kell vennünk, melyből világosan látható, hogy kivétel
nélkül minden Istentől való. Az idő és a tér Őhozzá tartozik. Isten nem egyetlen nap Istene,
hanem az ember minden napjáé. Ha tehát Isten különleges áldással „megszenteli a hetedik
napot” és kiemelkedő módon a „saját napjává” teszi, ez a szövetségi dialógus, sőt a „jegyesi”
dialógus természete szerint történik. A szeretet megszakításokat nem ismerő dialógusa ez,
mely mégsem egyhangú: a szeretet különböző regisztereit szólaltatja meg a közvetett és megszokott megnyilvánulásoktól a legintenzívebbekig, melyek érzékeltetésére a Szentírás s később oly sok misztikus nem riad vissza a házastársi szeretet képeinek használatától
(DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)

Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól: (Iz 1,2)
Mivel azonban a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, mint amiről írva van: »Hittem, azért szóltam«, mi is hiszünk, és ezért beszélünk. Hiszen tudjuk, hogy aki az
Úr Jézust feltámasztotta, minket is fel fog támasztani Jézussal, és veletek együtt
elébe állít. (2Kor 4,13-14)
Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Álmomból felkelvén, hálát adok Néked, Szent Háromság, nagy jóságosságodért és
béketűrésedért, mert nem haragudtál meg reám, a restre és bűnösre, és nem pusztítottál el törvényszegéseimmel együtt, hanem meghitt emberszeretetet mutattál
irántam, és engem, aki a kétségbeeséshez álltam közel, fölkeltettél, hogy hajnalhasadáskor dicsőítsem a Te hatalmadat. Most pedig világosítsd meg értelmem szemét, nyisd meg ajkaimat, hogy a Te igédet tanuljam, a Te parancsolataidat megértsem, és a Te akaratodat teljesítsem, és szívem vallomásával énekeljem és dicsőítsem
a Te szentséges Nevedet, az Atyáét és Fiúét és Szent Lélekét, most és mindenkor és
mindörökkön örökké. Ámin.
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
Noé (héb. 'nyugalom'; Ter 5,29: 'vigasztal') Lámek fia, az özönvizet a családjával túlélő pátriárka, az ősatyák közül a tízedik. Káin utódai közül való, Szem, Jáfet és Kám apja.
Az általános erkölcsi romlás közepette igaz és istenfélő ember volt, az Úr szavára
megépítette a bárkát, melyben ő és családja (8 ember), s az élőlényekből egy-egy
pár menekült meg a vízözöntől. Amikor a víz apadni kezdett, Noé kibocsátott egy
hollót, majd egy galambot, hogy megtudja, van-e már valahol száraz terület. Mindkét madár visszajött. A másodszor eleresztett galamb a csőrében friss olajággal tért
vissza. Kiszállván a bárkából, Noé oltárt épített az Úrnak, és égőáldozatot mutatott
be; Isten szövetséget kötött vele, ennek jele a szivárvány. Földműves volt, Noé kez-

dett szőlőt telepíteni, s megtapasztalta a bor részegítő erejét. Szemre és Jáfetre áldást, Kámra átkot mondott. Az Új- Szövetség számára Noé a hívő ember példaképe, története az Emberfia második eljövetelének, a keresztségnek, Isten igazságos
ítéletének előképe. Az ókeresztény korban, mint a halálból való megmenekülés jelképét ábrázolták: álló oranteként (az „orante”, imádkozó alak, aki az ég felé tárja karjait,
ezzel szimbolizálva az Istennel való egyesülés misztériumát) egyesülés misztikumát. egyesülés
misztikumát.) a bárkában, fölötte galamb olajággal.

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)

Mottó

A szabadságot nem lehet megvásárolni, politikai gyűlésen kihirdetni, begyűrni
sok-sok más limlom közé, a vitrinben őrizgetni. A szabadság csak az álmaiddal
való találkozáskor, és az azok eléréséhez hozott helyes döntések után születik meg
benned. (Böjte Csaba gondolata)
Azt mesélik...
Az üzleti tárgyalás szünetében megszólal egy asztalon hagyott mobiltelefon. Felveszik: − Hello szívecském! Az előbb láttam egy új ruhát 100 000 forintért. Megvehetem? − Hát persze.
− És láttam egy sportkocsit is, csak 10 millióba kerül. Ezt is megvehetem. − Hát
persze, drágám. − Köszi, otthon várlak!
− Oké!
A beszélgetés után a férfi magasba nyújtja a készüléket.
− Nem tudja valaki, hogy kié ez a telefon?

Gérecz Attila: A gyűlöletről
Gyűlölni csak az tud,
aki már szenvedett,
de gyűlölni sem tud,
aki csak szenvedett.
(Gyűjtő, Kisfogház, 1954.)

HIRDETÉSEK
2018. április 15.
Húsvét 3. vasárnapja
április 21.

szombat

17.00- szentmise

április 22.

Húsvét 4. vasárnapja

9.00- szentmise
17.00 - szentmise

A gyerekmisék időpontja nyárig: május 6. Te Deum: június 10.

Programok:
 17. kedd 17:30
Galamb u. KATÁNG KLUB daltanítás, tánc, hangszerbemutató Közreműködik: Kaczur Csilla, Farkas Péter, Kass Bence, Misik
Zoltán
 19. csütörtök 18.00 Credo-ház „VAGYOK, ÉS LESZEK NEKED…” Rutkai
Éva és Latinovits Zoltán megidézett szerelme egy felvonásban Előadja:
Farkas Viktória színművész és Szalóczy Pál Kazinczy-díjas előadóművész
 25. szerda 18.00 Credo-ház JÓTÉKONYSÁGI ZENÉS EST A váci BartókPikéthy Konzi növendékeinek koncertje, a Cházár András Kollégium javára
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/

