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Húsvét 4.vasárnapja

15. évf. 21. szám

A hét liturgiája:
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
23. hétfő: SZENT ADALBERT
ApCsel 11,1-18; Zs 41; Jn 10,1-10
A pogányoknak is megadta az Isten a megtérést az életre
24. kedd (Szent György, Sigmaringeni Szent Fidél)
ApCsel 11,19-26; Zs 86; Jn 10,22-30
Az Úr volt velük, ezért sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz
25. szerda: SZENT MÁRK EVANGÉLISTA (ünnep) (Szent Ervin)
1Pét 5,5b-14; Zs 88,2-17; Mk 16,15-20
Köszönt titeket Márk, az én fiam
26. csütörtök (Szent Anaklét, Szent Radbert)
ApCsel 13,13-26; Zs 88,2-27; Jn 13,16-20
Dávid utódaiból támasztotta Isten Üdvözítőnket, Jézust
27. péntek (Szent Zita)
ApCsel 13,26-33; Zs 2; Jn 14,1-6
Ígéretét teljesítette Isten, amikor feltámasztotta Jézust
28. szombat (Chanel Szent Péter, Szent Teodóra, Grignon Szent Lajos)
ApCsel 13,44-52; Zs 97; Jn 14,7-14
Az Úr igéje elterjedt az egész vidéken
29. vasárnap: HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA (Sziénai Szent Katalin)
ApCsel 9,26-31; Zs 21,26-32; 1Jn 3,18-24; Jn 15,1-8
Saul látta az Urat az úton, és beszélt vele

Vasárnapi
ORGONAMUZSIKA
április 22-én a 9 órai szentmise után elhangzik:
Bach: G-dúr prelúdium és fúga
Előadja: Dr.Bednarik Anasztázia orgonaművész

…Valójában az ember egész életét s egész idejét úgy kell élni, mint a Teremtőnek szóló dicséretet és hálát. De az ember Istennel való kapcsolatának szüksége van a kifejezett imádságos időszakokra is, melyekben a kapcsolat intenzív, a személy egészét átfogó dialógussá válik. Az „Úr napja” kiemelkedően e kapcsolat napja, amikor az ember az egész teremtés hangjaként fordul énekével Istenhez.
Éppen ezért ez a nap a pihenés napja is: a teendők nyomasztó ritmusának megszakítása, az
„újdonság” és az „elszakadás” ténye fejezi ki, az ember és a kozmosz Istentől való függésének elismerését. Minden Istené! Az Úr napja azért tér vissza újra meg újra, hogy ezt az
elvet megszilárdítsa. A szombatot ezért határozottan úgy értelmezték, mint az idő „szent
építészetének”, a bibliai kinyilatkoztatásra oly jellemző, sajátos részét. Arra emlékeztet,
hogy a kozmosz és a történelem Istenhez tartozik, s az ember nem lehet a Teremtő munkatársa a világban, ha nincs tudatában mindig ezen igazságnak.
(DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)

Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól: (Iz 1,2)
Tudjuk ugyanis, hogy ha ez a mi földi sátrunk leomlik, Istentől kapunk hajlékot,
nem kézzel alkotott, örök házat az égben. (2Kor 5,1)
Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Mindenható jóságos Atyánk! Kormányozz minket Szentlelkeddel, mert ha elhagysz, beleesünk minden bűnbe, gonoszságba és szerencsétlenségbe, ahogyan
meg van írva: „Nélkülem semmit sem tehettek” Ámen (Luther imája)
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
Efraim, Efrém (héb., az éfer, 'termékenység' szóból). József és Asznát második fia, róla
kapta nevét Izrael egyik törzse - Mózes áldást mondott rá: „Józsefre vonatkozólag ezt
mondta:»Áldja meg az Úr a földjét az ég gyümölcsével, a harmattal, az alant elterülő vízáradattal, nap és hold termelte gyümölcsökkel, az ősi hegyek csúcsának kincseivel, az örök
halmok gyümölcseivel, s a föld termésével, bőségével. Annak az áldása, aki megjelent a csipkebokorban, szálljon József fejére, testvérei közt megkoronázott feje tetejére. Mint elsőszülött
bikáé, olyan a szépsége, mint az orrszarvú szarvai, olyanok szarvai, széthányja velük a nemzeteket, mind a föld széléig, ilyenek Efraim sokaságai, ilyenek Manassze ezrei.« (MTörv
33,13-17) - illetve egy város Judeában. A két népszámláláskor Efraim férfi tagjainak
száma 40.500, ill. 32.500 fő. Efraim nemzetségeit a Számok és a 1Krónikák könyve
sorolja föl. Mózes utóda az Efraim törzséből való Nun fia, Józsue. Efraim törzse a
Jordántól nyugatra eső hegyvidék középső részén telepedett le, és hamarosan túlszárnyalta a testvértörzset, amelyet északra szorított. A bírák idején Efraim összetűzött a Manassze törzséből való Gedeonnal és a gileádi Jiftachhal. Salamon idejében önálló körzetet alkotott. A Júda érdekében folytatott harcban Efraim az északi
törzsek vezérének számított. 1. Jerobeám Efraim törzséből származott, és az ország
kettészakadását Szichemben Efraim földjén mondták ki. A prófétáknál az északi
rész röviden Efraim néven szerepel. Az Efraim törzséhez tartozók saját nyelvjárást

beszéltek. 2. Efraim v. Efrém, város a júdeai „puszta szélén”, ahová Jézus Lázár
föltámasztása után visszahúzódott a zsidók elől. Az Ó-Szövetségben Efron és Ofra
néven szerepel. Kr. e. 145-től Júdeához tartozott. Ma et-Taijibe falu.
Hát, igen...
- Az igazi öröm elajándékozza magát. Nem kér érte jutalmat, számára az a jutalom,
ha adhat. (Roger testvér)
- A boldog élet receptje: csináljuk szeretettel azt, amit csinálunk.
- Ki senkinek sem hisz, annak én sem hiszek. (Neruda)
Mottó
Gazdasági krízisekbe, erkölcsi válságokba, háborús konfliktusokba megfeneklett
létünk egyetlen kitörési módja, élő hittel megfogni a bennünket teremtő, szeretettel
vezetni akaró Istenünk kezét. (Böjte Csaba gondolata)
Azt mesélik...
Egy fiatalember állást kapott egy élelmiszerboltban. Az első nap, mikor munkára jelentkezett, maga az igazgató fogadta mosolyogva, meleg kézszorítással rögtön a markába nyomta a seprűt:
- Az első feladat: söpörje ki a boltot.
- De főnök, nekem érettségim van! - méltatlankodott a fiú.
- Oh, igazán sajnálom, nem tudtam - mondta az igazgató -, akkor adja ide, megmutatom, hogyan kell csinálni.

Ady Endre: A MULTAK ÁLMÁN
A multak álmán, balgaságán
Nevetni hogy tudsz, édesem?...
Feledheted a régi álmot,
De ne gúnyold ki sohasem,
Azt az édes, szerelmes álmot,
Melyből az élet felriaszt,
Ne hidd, hogy a szemedre hányják,
Hiszen csak álmodtuk mi azt!...
Lásd, gyötrelmes, nehéz az élet,
Ha hitünk mind a sárba hullt.
A keresztet miért viseljük,
Ha elfeledve már a mult?!...
Ha elfogytak emlékeink is,
Az életnek nincs terhe sem,
A multak álmát, balgaságát
Mért gúnyolod ki, édesem?...

HIRDETÉSEK
2018. április 22.
Húsvét 4. vasárnapja
április 28.

szombat

17.00- szentmise

április 29.

Húsvét 5. vasárnapja

9.00- szentmise
17.00 - szentmise

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

 Április 22-én vasárnap este a szentmise után a váci Pikéthy konzi orgonista
növendékeinek növendékhangversenye lesz. Mindenkit szeretettel várunk!!!
Programok:
 25. szerda 18.00 Credo-ház JÓTÉKONYSÁGI ZENÉS EST A váci BartókPikéthy Konzi növendékeinek koncertje, a Cházár András Kollégium javára.
 26. csütörtök 18.00 Credo-ház Francia szentek nyomában Szalézi Szent Ferenc és kora Dr. Peukert Emőke vetítettképes előadása, az ökumené jegyében.
 29. vasárnap 18.00 Püspöki Palota díszterme PALOTAKONCERT 100 Tagú
Cigányzenekar Ifjúsági Zenekara. Műsoron: a Magyar Örökség-díjas 100
Tagú Cigányzenekar repertoár darabjai Erkel, Monti, Brahms szerzeményeiből Vezető: Beke Farkas Nándor
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/

