BARÁ
a váci Ferences templom heti értesítője
2018. május 13.
Mennybemenetel

OK
15. évf. 24. szám

A hét liturgiája:
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
14. hétfő
ApCsel 19,1-8; Zs 67,2-7; Jn 16,29-33
Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?
15. kedd (Szent Pachómiusz apát, Szent Zsófia)
ApCsel 20,17-27; Zs 67,10-21; Jn 17,1-11a
Feladatom: az Isten kegyelméről szóló evangélium hirdetése
16. szerda (Nepomuki Szent János)
ApCsel 20,28-38; Zs 67,29-36; Jn 17,11b-19
Az Úrnak ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket
17. csütörtök (Baylon Szent Paszkál, Boldog Scheffler János)
ApCsel 22,30; 23,6-11; Zs 15; Jn 17,20-26
Tanúságot kell tenned Rómában is az Úrról
18. péntek (Szent I.János pápa, Szent Erik)
ApCsel 25,13b-21; Zs 102; Jn 21,15-19
A meghalt Jézusról Pál azt állította, hogy él!
19. szombat (Szent Orbán, Szent Celesztin pápa majd remete, Szent Alkuin)
ApCsel 28,16-20.30-31; Zs 10; Jn 21,20-25
Pál hirdette Isten országát, és teljes bátorsággal tanított
20. vasárnap: PÜNKÖSDVASÁRNAP (Sziénai Szent Bernardin)
ApCsel 2,1-11; Zs 103; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23
Megteltek mind Szentlélekkel

Vasárnapi
ORGONAMUZSIKA
május 13-án elmarad

…Mivel a harmadik parancsolat ennyire lényegesen függ Isten üdvözítő műveinek emlékezetétől, a keresztények, amikor fölfogták a Krisztus által megkezdett új és végső idő eredetiségét, a szombat utáni első napot tették ünnepnappá, mert azon történt az Úr föltámadása.
Krisztus húsvéti misztériuma jelenti ugyanis a kezdetek misztériumának teljes kinyilatkoztatását, az üdvtörténet csúcsát és a világ eszkatologikus beteljesedésének elővételezését.
Amit Isten a teremtésben művelt, s amit népe kivonulásában valósított meg, az Krisztus
halálában és föltámadásában nyerte el beteljesedését. Mindez véglegesen a parúziában,
Krisztus dicsőséges eljövetelekor fog megmutatkozni. … Nagy Szent Gergely mondja: „Számunkra az igazi szombat a mi Megváltónk, a mi Urunk, Jézus Krisztus”. Ezért az az öröm,
mellyel az emberiség első szombatján Isten szemléli a semmiből teremtett világot, most abban az örömben fejeződik ki, amellyel Krisztus a béke és a lélek ajándékát hozván megjelent
övéinek húsvét vasárnapján.
(DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)

URUNK MENNYBEMENETELE
Végül megjelent a tizenegynek, amikor asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és
szívük keménységét, hogy nem hittek azoknak, akik őt feltámadása után látták. Azután ezt
mondta nekik: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat,
akik hisznek, ezek a jelek fogják kísérni: a nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik; a betegekre teszik
kezüket, és azok meggyógyulnak.” Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölvétetett a
mennybe, és ül az Istennek jobbja felől. (2 Kir 2,3.11; Zsolt 110,1) Azok pedig elmentek és hirdették az
igét mindenütt. Az Úr velük együtt munkálkodott, s a tanítást az azt kísérő csodajelekkel
megerősítette. (Mk 16.15-20)
Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól: (Iz 1,2)
Hiszen ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét: ő értetek szegénnyé lett,
bár gazdag volt, hogy az ő szegénysége által ti gazdagok legyetek. (2Kor 8,9)
Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Mondjatok dicséretet, keresztények az Úristennek! Szentséges tiszteletet adjatok
szent nevének! Ámen
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
Hósea, Izrael 19. és egyben utolsó királya (ur. Kr. e. 732-724). Nevére vonatkozóan:
Ozeás. Egy ismeretlen Elának volt a fia. Összeesküvést szőtt Pekach ellen és megszerezte a trónt. Ennek ellenére 9 évig tartó uralmát nem ítélték el teljesen a
deuteronomikus szerzők. Miután III. Tiglat-Pilleszer hűbéresévé nyilvánította,
utóda pedig adófizetésre kötelezte (minden bizonnyal a Kr. e. 725. évi föníciai had-

járattal kapcsolatban), szakított az asszírokkal, és Egyiptomhoz pártolt. Ezért Aszszíria királya elfogatta és börtönbe vetette, majd felvonult Szamaria ellen, 3 éves
ostrom után elfoglalta, a lakosokat pedig elhurcolta.
Hát, igen...
- Amit titokban akarsz tartani, ne mondd senkinek. (Seneca)
- Az akarok lenni, ami akkor voltam, mikor az akartam lenni, ami most vagyok.
- Az igaz barát a kezedet fogja, és a szívedet gyógyítja. (Márquez)
- Soha nem fordítok hátat a barátaimnak. Annyira azért nem bízok meg bennük.
(G. Perret)

Mottó

Az ember legbelsőbb szentélyébe nincs bejárata a gonosznak. Oda csak az léphet
be, akit tudatosan beengedünk. (Böjte Csaba)
Azt mesélik...
Egy járat kimaradt Sydney repülőterén. Az utasokat gyorsan megpróbálták más
járatokra áttenni. A főszereplő hölgy előtt is hatalmas, türelmetlen utasokból álló
sor kígyózott. Ekkor egy ingerült utas előretört a sorban, lecsapta a jegyét a pultra,
és felcsattant: - Egy jegyet kérek a legközelebbi gépre, és ajánlom, hogy első osztályra adják! A hölgy türelmesen válaszolt: - Sajnálom, uram! Boldogan segítek Önnek, de előbb az itt sorban álló embereket kell elintéznem. Az utast ez persze nem
hatotta meg, hangosan, hogy mindenki hallja a sorban, megkérdezte: - Hölgyem,
tudja maga, hogy én ki vagyok?! A nő elmosolyodott, majd gondolkodás nélkül a
mikrofonja után nyúlt, és beleszólt: - Figyelem! - kezdte, és a hangja visszhangzott
a terminál egész területén. - A 14-es kapunál van egy kedves utasunk, aki nem
tudja, kicsoda is ő. Ha bárki segíteni tud személyazonossága megállapításában,
kérjük, fáradjon a 14-es kapuhoz! A sorban álló utasok hisztérikus röhögése közepette a dühös utas a fogait vicsorgatva odavetette: - Tehet egy szívességet! A nő
ezen sem ütközött meg, hanem mosolyogva válaszolt: - Sajnálom uram, de ehhez
is sorba kell állnia!

Ady Endre: BAJVÍVÁS VOLT ITT
Bajvívás volt itt: az ifju Minden
Keresztüldöfte Titok-dárdával
Az én szívemben a Halál szivét,
Ám él a szívem és él az Isten.

HIRDETÉSEK
2018. május 13.
Urunk mennybemenetele
május 19.

szombat

17.00- szentmise, litánia

május 20.

Urunk mennybemenetele

9.00- szentmise
17.00 – szentmise, litánia

A gyerekmisék időpontja nyárig: Te Deum: június 10.

Programok:
 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.
 24. csütörtök 18.00 Credo-ház „SZERETNI EGYSZER BOLONDULÁSIG”
Vészabó Noémi új könyvének bemutatója Beszélgetőpartner: Dézsy Zoltán
filmrendező, egyetemi tanár. Az est végén szerzői dedikálás.
 27. vasárnap 18:00 Püspöki Palota díszterme- PALOTAKONCERT Trio
Energico Kamaraegyüttes A zenekar tagjai: Mády-Szabó Eszter - cselló;
Ilosfai Csenge – hegedű; Ruth Cochen – zongora Műsoron: Dvorak, Mendelssohn, Piazzola művei
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/

