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A hét liturgiája:
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
7. hétfő (Boldog Gizella, Szent Notker)
ApCsel 16,11-15; Zs 149; Jn 15,26 - 16,4
Az Úr megnyitotta Lídia szívét, hogy figyeljen Pál szavaira
8. kedd
ApCsel 16,22-34; Zs 137; Jn 16,5-11
Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind házad népe!
9. szerda (Boldog Gerhardinger Mária Terézia)
ApCsel 17,15.22 - 18,1; Zs 148; Jn 16,12-15
Én azt hirdetem nektek, akit ti ismeretlenül tiszteltek
10. csütörtök (Szent Jób)
ApCsel 18,1-8; Zs 97; Jn 16,16-20
Pál bizonyságot tett arról, hogy Jézus a Krisztus
11. péntek (Szent Odó, Majolusz, Odiló és Hugó cluny-i apátok, Boldog Salkaházi Sára)
ApCsel 18,9-18; Zs 46; Jn 16,20-23a
Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok
12. szombat (Szent Néreusz és Szent Achilleusz, Szent Pongrác)
ApCsel 18,23-28; Zs 46; Jn 16,23b-28
Apolló nagy segítségükre volt azoknak, akik hívőkké lettek
13. vasárnap: URUNK MENNYBEMENETELE (Fatimai Szűz Mária, Szent Szerváciusz, Bogner
Mária Margit)
ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef 1,17-23 vagy 4,1-13 Mk 16,15-20
Jézus úgy jön el ismét, ahogyan szemetek láttára mennybe száll

Vasárnapi
ORGONAMUZSIKA
május 6-án elmarad

… A szombati nyugalommal kapcsolatban az Isten csodatetteire való „emlékezés” témája a
Második Törvénykönyvben is fölmerül, abban a részben, ahol a parancsolat alapja nem anynyira a teremtés műve, hanem inkább az Istentől jött szabadítás a kivonulásban: „Emlékezz
rá, hogy Egyiptom földjén magad is rabszolga voltál, de az Úr, a te Istened erős kézzel és
kinyújtott karral kivezetett. Azért parancsolta meg az Úr, a te Istened a szombat megtartását.” (MTörv 5,15) Ez a megfogalmazás az előzőnek kiegészítése: a kettő együtt nézve a
teremtés és az üdvösség egységes teológiájának távlatában, föltárja az „Úr napjának” értelmét. A parancs tartalma tehát nem elsősorban a munka akármilyen megszakítása, hanem
Isten csodatetteinek ünneplése. Az ember pihenése az Úr napján, olyan mértékben kapja
meg teljes értelmét, amilyen mértékben eleven ez az Isten iránti hálával és dicsérettel teljes
„emlékezés”. Ezáltal lép be az ember Isten „nyugalmának” dimenziójába, és részesedik
benne mélységesen. S így válik alkalmassá, hogy megízlelje azt az örömöt, amit a Teremtő
élt át a teremtés után, látva, hogy minden, amit alkotott, „nagyon jó” (Ter 1,31).
(DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)

Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól: (Iz 1,2)
Mert Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, úgy, hogy nem
számította be bűneinket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. (2Kor 6,19)
Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Urunk, Jézus Krisztus Istenünk, fogadd ezt az áldozatot szolgáid bűneinek bocsánatára és áldd meg az ő utazásukat, és mint egykor Tóbiás szolgádnak, küldd el
számukra a béke angyalát, útitársat és vezetőt, megtartva, oltalmazva és sértetlenül
megőrizve őket minden rossz támadástól, és békességben, egészségben, sikeresen
vezesd vissza őket, hogy ezzel is megdicsőüljön őbennük a Te hatalmas Neved.
Amín
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
Salkaházi (1942. dec. 10-ig Schalkház) Sára, (Kassa, 1899. máj. 11.-Bp., 1944. dec. 27.):
szociális testvér, vértanú. Naplója szerint élete 1919-től a huszasévek közepéig,
,,önállóság, cigaretta, kávéház, csavargás a nagyvilágban hajadonfőtt, zsebredugott
kézzel, friss vacsora egy kis kocsmában, cigányzene...” jellemezte. Néhány hónapig
eljegyzett menyasszony, de visszaküldte a jegygyűrűt. Ekkor érezte először, hogy
Isten esetleg szerzetesnek hívja. Így írt erről: ,,És ha az Úristen foglalt le magának?...” A hivatásáért hosszan harcolt önmagával. 1927-ben találkozott a Kassán
letelepedő Szociális Testvérek Társaságával. 1929-ben elfogadták jelentkezését, a
szegvári házban volt novicia. Első fogadalmát 1930 pünkösdjén tette. Jelmondata
egyetlen szó: ,,Alleluja!” Fogadalma után is küzdött önmagával hivatásáért. ,,Keresztül kellett gázolnom önmagamon... hogy önmagamat lerázva, megsemmisítve
ráismerjek önmagamra, ráeszméljek énemre” - írta egyik testvérének. 1932. X. 18án áthelyezték Komáromba. Itt a Karitász szolgálatában tevékenykedett. 1934-ben

megbízták a szlovenszkói magyar nők szervezésével. Eszterházy Lujzával létrehozták a Katholikus Nőszövetséget, melynek vezetője. 1934-ben elöljárói a fáradtság miatti idegállapotát hivatásbeli bizonytalanságnak ítélték, nem tehetett fogadalmat. Ez a belső próbatételek ideje, e közben érett meg Sára az Istennel való állandó, bensőséges együttlétre: „(...) Egyetlen boldogság az Úristené lenni, de ez azután olyan boldogság, hogy emellett eltörpül minden” - írta. A német megszállás
alatt a szociális testvérek kb. ezer embert mentettek meg. 1944. XII. 27-én a nyilasok
körülzárták munkásnőotthont, melyet Sára vezetett. Sára az intézkedés végére ért
haza. Kikerülhette volna a letartóztatást, de nem tette, Sárát is elhurcolták. Még
aznap este mind a hatukat (mezítelenre vetkőztetve) a jeges Dunába lőtték. Boldoggá avatási dekrétumát XVI. Benedek pápa 2006. április 28-án írta alá, ünnepélyes kihirdetésére pedig 2006. szeptember 17-én került sor a budapesti Szent Istvánbazilika előtti téren.
Hát, igen...
- A megismert igazság kötelez.
- Ne azt reméld, hogy Isten megkímél a szenvedéstől, hanem azt, hogy erőt ad
hozzá!
- A Kálváriára vezető út a legrövidebb út az ég felé.
Mottó
Bármennyire szeretjük társunkat, a ránk bízottakat, az életük döntéseit mi nem tudjuk helyettük meghozni. (Böjte Csaba)
Azt mesélik...
- Pistike, hol voltál tegnap?
- Nem jöhettem tanító bácsi, leégett a boltunk.
- Rémes, és hol voltál tegnapelőtt?
- Előtte mindent össze kellett csomagolnunk.
Váci Mihály: Eskü
Kitűnik az - ki tartja
tovább a kezét a szívén,
és ki esküdött csak a „hantra”,
s ki alatt volt a televény,
kinek marad fejfával átvert
szíve is egyre hű;
-felette mind megannyi eskü:
ujja hegyéből nő a fű.
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A gyerekmisék időpontja nyárig: Te Deum: június 10.

Programok:
 8. kedd 18.00 Credo-ház „MISSZIÓ AZ ÉLETÜNK” Dr. Csókay András idegsebész, Prima Primissima és Semmelweis Ignác-díjas orvos előadása.
 10. csütörtök 18.00 Credo-ház KLUBNAP kötetlen beszélgetés, biliárd, tarokk, sakk, stb.
 11. péntek 18.00 Püspöki Palota díszterme ALTHANN JUBILEUM. A Concerto Armonico Budapest koncertje. Műsoron: Bach, Vivaldi és Telemann
műveiből. Koncertmester: Homoki Gábor
 17. csütörtök 18.00 Credo-ház „SZÍNEKBE ÁLMODNI A LÉTET” Az
Eclectica Trió zenés irodalmi estje.A zenekar tagjai: Szathmáry Melinda –
ének, gitár, zenék; Szemerédi Bernadett – versek, hegedű, ének; Mády Kálmán – különleges ütőhangszerek, billentyűk. Műsoron: kortárs magyar költők versei prózába és zenébe öntve.
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/

