BARÁ

OK

a váci Ferences templom heti értesítője
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Húsvét 5.vasárnapja

15. évf. 22. szám

A hét liturgiája:
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
30. hétfő (Szent V.Piusz, Takashi Nagai)
ApCsel 14,5-18; Zs 113B; Jn 14,21-26
A hiábavaló dolgokból térjetek meg az élő Istenhez!
1. kedd (Szent József, a munkás, Szent Zsigmond, Szent Jeremiás)
ApCsel 14,19-28; Zs 144; Jn 14,27-31a
Sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába
2. szerda: SZENT ATANÁZ
ApCsel 15,1-6; Zs 121; Jn 15,1-8
Elbeszélték: milyen nagy dolgokat tett velük az Isten
3. csütörtök: SZENT FÜLÖP ÉS JAKAB APOSTOLOK (ünnep)
1Kor 15,1-8; Zs 18A; Jn 14,6-14
A feltámadt Krisztus megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak
4. péntek (Szent Flórián, Szent Guidó)
ApCsel 15,22-31; Zs 56; Jn 15,12-17
A szükséges dolgokon kívül semmi más terhet nem rakunk rátok
5. szombat
ApCsel 16,1-10; Zs 99; Jn 15,18-21
Isten rendelt minket oda az evangélium hirdetésére
6. vasárnap: HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
ApCsel 10,25-26.34-35.44-48; Zs 97; 1Jn 4,7-10; Jn 15,9-17
A Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiáradt

Vasárnapi
ORGONAMUZSIKA
április 29-én a 9 órai szentmise után elhangzik:
Liszt: Choral
Előadja: Dr.Bednarik Anasztázia orgonaművész

… A Tízparancsolat törvényének, mellyel Isten a szombat megtartására kötelez, a Kivonulás könyvében sajátos formulája van: „Emlékezz a szombati napra, hogy megszenteld”. A
továbbiakban a sugalmazott szöveg indoklásul Isten művére hivatkozik: „Az Úr ugyanis
hat nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van, a hetedik
napon azonban megpihent. Mert az Úr megáldotta a szombati napot és megszentelte.” Mielőtt bármi megtételét parancsolná a törvény, valaminek emlékezetére szólít. Arra hív, hogy
elevenítsék föl Isten nagy és alapvető művének, a teremtésnek az emlékezetét. Az emlékezetnek kell éltetnie az ember egész vallásos életét, hogy az egy olyan napba torkolljon, amelyen
az embernek pihennie kell. A pihenés így sajátosan szent jelleget ölt: a hívőnek nemcsak úgy
kell pihennie, ahogyan az Úr megpihent, hanem az Úrban kell pihennie, azáltal, hogy a
dicséretben, a hálaadásban, a gyermeki közvetlenségben és a jegyesi barátságban visszaviszi
hozzá az egész teremtést.
(DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)
Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól: (Iz 1,2)
Mert mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy mindenki
elvegye a bérét, aszerint, hogy jót vagy gonoszat cselekedett testében. (2Kor 5,10)
Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Mindenható jóságos Atyánk! Mi azt akarnánk, hogy a mi akaratunkhoz igazodjék
minden, és hogy elkerüljük a keresztet, de tedd meg rajtunk Úristen a Te akaratodat, és adj nekünk engedelmességet és türelmet. Ámen
(Luther imája)
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
Atanáz, Athanasziosz, Szt. (Alexandria, 295/96.-Alexandria, 373. máj. 2.) püspök, egyházatya, az
igaz hit nagy védelmezője az arianizmussal szemben. Élete 78 éve kemény küzdelemben telt. Gyermekkora a Diocletianus-féle üldözés idejére esett. Ifjúsága egy részét Remete Szt. Antal tanítványi körében töltötte. Miután visszatért városába, diakónus lett. Ekkor tűnt föl tévtanításával Arius. Valószínűleg Atanáz a szerzője annak a levélnek, amelyben Alexandrosz püspök elítélte a tévtanítást. A püspök magával vitte Atanázt a niceai zsinatra, ahol mindenki fölfigyelt rá. 328. VI. 8-án megválasztották Alexandria püspökévé. Hivatalba lépve végiglátogatta a joghatósága
alá tartozó területet, Szt. Pakhomiosz remetéit is, akik később körükbe fogadták.
Püspöki székéért és a hit tisztaságáért hosszú és nehéz küzdelmet folytatott. Ügyében a pápa és a császár is többször hívott össze zsinatot. Arius híveivel és
meletiánisokkal való küzdelemben többször letették, majd visszahelyezték püspöki székébe, sokszor kényszerült száműzetésbe és menekülésre. Valens császár
kifejezett parancsára 366. II. 11-én utoljára iktatták be hivatalába. Hátralévő éveiben már nyugodt körülmények között munkálkodhatott. - Nazianzi Szt Gergely az
Egyház oszlopának és az ortodoxia atyjának nevezte. 553-ban a konstantinápolyi
zsinaton a legnagyobb egyházatyák között

Hát, igen...
- Az Istenhez való hűség a kicsiny dolgokban nyilvánul meg. (Szalézi Szent Ferenc)
- Istennek csodálatos elképzelései vannak rólam, de a tervrajzot csak Ő ismeri.
- A baráti jó tanács olyan, mint az időjárás: néha jó, néha rossz. (Arnold Lohel)
Mottó
Az élet nem babra megy, vészesen komoly, hisz a születésünk nem csak egyetlen
utat, az örök életre vezető keskeny utat tárja fel előttünk, hanem sajnos a kényelmes, széles utat is, bűnös vágyaink züllött útját is. (Böjte Csaba gondolata)
Azt mesélik...
A medve egy nap berúg, mint a disznó. Tántorog haza felé. A nyuszika úgy érzi,
hogy most megmutathatja erejét, gondol egyet, elkapja, és nagyon megveri a medvét. A nyuszika nagyon büszke magára, erősnek és bátornak érzi magát. Másnap
felébred medvekoma, fáj minden porcikája, de persze nem emlékszik semmire.
Az állatok méltatlankodnak: „Nem méltó dolog egy magatehetetlent megverni!”
Összehívják az erdei közgyűlést, hogy kiderítsék mi történt. A nyuszika rettenetesen idegesen ült az egész tárgyalás alatt, egészen addig, míg a medve meg nem
szólalt.
A tárgyaláson az elnök kérdésére a medve azt mondja: - Nem emlékszem semmire, csak körvonalakat láttam, azt tudom, hogy a fején ilyen két lengedező izé
volt. A „bátor” nyuszika megkönnyebbülve megszólal: - NA CSIGA, SZORUL A
HUROK!

Ady Endre: A HALOTTAK
Akik lakoznak csendben valahol,
Szomorú fűz akikre ráhajol,
Akiknek sírján halvány mécs lobog,
A gyötrődést azok már rég feledték:
Mi sírva élünk, ők meg boldogok...
Nádas, fehér ház szűk kis ablakán
Néznétek csak az én édes anyám!...
Pedig előtte mécses sem lobog...
Óh, de akik csak halottat siratnak,
Mellette mégis százszor boldogok...

HIRDETÉSEK
2018. április 29.
Húsvét 5. vasárnapja
május 5.

szombat

17.00- szentmise

május 6.

Húsvét 6. vasárnapja

9.00- gyerekmise
17.00 - szentmise

A gyerekmisék időpontja nyárig: Te Deum: június 10.

Programok:
 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
 3. csütörtök 18.00 Credo-ház „CSALÁDTÖRTÉNET A BOR JEGYÉBEN”
Sinkovicz Marianna és Kiss Sándor borász házaspár előadása Borbemutató,
borkóstoló, kötetlen beszélgetés, borvásárlási lehetőség
 8. kedd 18.00 Credo-ház „MISSZIÓ AZ ÉLETÜNK” Dr. Csókay András
idegsebész, Prima Primissima és Semmelweis Ignác-díjas orvos előadása
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/

