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a váci Ferences templom heti értesítője
2018. május 20.
Pünkösdvasárnap

OK
15. évf. 25. szám

A hét liturgiája:
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
21. hétfő: Évközi 7. hét (Magellanes Szent Kristóf és vértanútársai)
Jak 3,13-18; Zs 18B; Mk 9,14-29
Ki bölcs és értelmes közöttetek: mutassa meg magatartásával!
22. kedd (Szent Rita)
Jak 4,1-10; Zs 54,7-23; Mk 9,30-37
Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok!
23. szerda (Boldog Apor Vilmos, Szent Dezső)
Jak 4,13-17; Zs 48; Mk 9,38-40
Aki tudna jót tenni, és nem teszi, az vétkezik
24. csütörtök: SZŰZ MÁRIA, A KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE
(Lerini Szent Vince)
Jak 5,1-6; Zs 48; Mk 9,41-50
A visszatartott munkabér az égre kiált, és az Úrhoz jut
25. péntek (Tiszteletreméltó Szent Béda, Szent VII.Gergely, Bara Szent Magdolna Zsófia)
Jak 5,9-12; Zs 102; Mk 10,1-12
Irgalmas az Úr és könyörületes
26. szombat: NÉRI SZENT FÜLÖP
Jak 5,13-20; Zs 140; Mk 10,13-16
Sokat tehet az igaz odaadó könyörgése
27. vasárnap: SZENTHÁROMSÁGVASÁRNAP (főünnep) (Canterbury-i Szent Ágoston)
MTörv 4,32-34.39-40; Zs 32; Róm 8,14-17; Mt 28,16-20
Az Úr az Isten a mennyben és a földön, nincs más

Vasárnapi
ORGONAMUZSIKA
május 20-án a 9 órai szentmise után elhangzik:
Bach: Korálfeldolgozása
Előadja: Dr. Bednarik Anasztázia orgonaművész

… „A vasárnapot a mi Urunk Jézus Krisztus tiszteletreméltó föltámadása miatt ünnepeljük, nemcsak húsvétkor, hanem minden héten is” – írta az 5. sz. elején I. Ince pápa. Ezzel
egy már megszilárdult gyakorlatról tanúskodik, mely az Úr föltámadásának napját követően
folyamatosan alakult ki. Nagy Szent Baszileosz így beszél: „Az Úr föltámadásától megtisztelt szent vasárnap, minden egyéb nap kezdete”. Szent Ágoston a vasárnapot így nevezi: „a
húsvét szakramentuma”. A vasárnap és az Úr föltámadásának e szoros összefüggését Keleten és Nyugaton egyaránt minden Egyház határozottan hangsúlyozta. A keleti egyházakban minden vasárnap anasztaszimosz hémera, azaz a föltámadás napja, s ezért az egész
keresztény istentisztelet központja. E megszakítatlan és egyetemes hagyomány fényénél világosan látható, hogy az Úr napja mennyire a teremtés művében, s egészen közvetlenül
Isten „nyugalmának” misztériumában gyökerezik, mégis, hogy teljes jelentéséhez eljuthassunk, Krisztus föltámadására kell hivatkoznunk. Ez történik a keresztény vasárnapon, mely
hétről hétre a hívők gondolatvilágába és életébe helyezi a húsvéti eseményt, a világ üdvösségének forrását.
(DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)

PÜNKÖSD
…Amikor pedig eljön a Vigasztaló, akit elküldök majd nektek az Atyától, az igazság Lelkét, aki
az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam; de ti is tanúságot tesztek majd, mert kezdettől
fogva velem vagytok. (Jn 15,26-27)
…Mikor elérkezett pünkösd napja, mindannyian együtt voltak, ugyanazon a helyen. Hirtelen zaj
támadt az égből, olyan, mint a heves szélvész zúgása. Betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd
pedig szétoszló nyelvek jelentek meg nekik, olyanok, mint a tűz, és leereszkedtek mindegyikükre.
Ekkor mindnyájan beteltek Szentlélekkel és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a Szentlélek megadta nekik, hogy szóljanak. Ekkortájt az ég alatt található mindenféle nemzetből való
istenfélő zsidók tartózkodtak Jeruzsálemben. A zaj hallatára tömeg verődött össze, és teljesen elképedtek, mivel mindenki a tulajdon nyelvén hallotta beszélni őket. Mindnyájan álmélkodtak és
csodálkoztak: »Íme, ezek, akik beszélnek, ugye mindnyájan galileaiak? Hogyan halljuk hát mégis
mindannyian a saját nyelvünket, amelyben születtünk? Mi, pártusok, médek, elamiták, Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és a Cirene körüli Líbia részeinek lakói, a Rómából való jövevények, zsidók, prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.« (ApCsel 2,1-11)
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
Ruben: Jákob és Lea legidősebb fia. Szenvedélyes és erőszakos természete volt, bement apja mellékfeleségéhez, Bilhához és együtt hált vele, ezzel méltatlan lett az
elsőszülöttségre. De Ruben akadályozta meg, hogy testvérei megöljék Józsefet. A
Számok könyve szerint Ruben törzse 46.500 fegyverforgatásra alkalmas férfit
számlált. Izrael történetében Ruben nem játszik jelentős szerepet. Saul idejében a
törzsnek el kellett hárítania a hagriták egy támadását. Kr. e. 824 körül Damaszkusz
királya, Hazael győzte le, majd az asszír király III. Tiglat-Pilleszer hurcolta el Ruben
törzsét. A szent város 12 kapuja közül az egyiknek Ruben-kapu a neve.

Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól: (Iz 1,2)
Aki pedig dicsekszik, az Úrban dicsekedjék; (Jer 9,22k) mert nem az érdemel hitelt, aki
önmagát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl. (2Kor 10,17-18)
Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Bölcsesség Lelke, segítsd Pápánkat, a hittudósokat, a hit tanítóit, hogy meggyőzően
hirdessék igazságaidat! Értelem Lelke, tedd fogékonnyá az emberiséget az igazi értékek felismerésére és megbecsülésére! Jó tanács Lelke, segítsd a bizonytalankodókat, hogy eligazodjanak az eszmék zűrzavarában! Tudomány Lelke, segíts, hogy a
világi tudományok mellett az örök igazságok megismerését is igényeljük! Jámborság Lelke, segíts, hogy megtanuljunk és szeressünk imádkozni! Erősség Lelke, segíts, hogy ne térjünk le az üdvösség útjáról! Az Úr Félelmének Lelke, adj nekünk
tiszteletet az isteni és szent dolgok iránt! Szentlélek Úristen! Te az első pünkösd
ünnepén kiáradtál a világra és az Egyházra, világosítsd meg ma is a hívőket és a
nem hívőket, hogy az igazságot keressék, felismerjék és meg is valósítsák. Ámen.
Hát, igen...
- Forog a világ, de áll a kereszt! (Szent Ágoston)
- Szakadékok felett visz az utunk - de Isten fogja a kezünket!
Mottó
Senki sem lakatlan sziget, világunk áldásai, de sajnos szennyes hullámai is átcsapnak személyes létünk korlátain. (Böjte Csaba)
Azt mesélik...
- Megőrizte feleséged azt a gyönyörű lányos karcsúságát?
- Mi az, hogy megőrizte, megduplázta!

Zelk Zoltán: Áthúzott sorok
Levetem átizzadt éveimet
s megtörülközöm a halálba.
Végre leírtam két sort és áthúzom –
mert nemcsak nyavalyás,
már nyavalyásul babonás is lettem - - -

HIRDETÉSEK
2018. május 20.
Pünkösdvasárnap
május 26.

szombat

17.00- szentmise, litánia

május 27.

Szentháromság vasárnapja

9.00- szentmise
17.00 – szentmise, litánia

 Az évzáró utolsó gyerekmise időpontja: június 10.
 A ferences hittanos tábor időpontja augusztus 27-31-ig lesz. Jelentkezni a sekrestyében lehet a szentmisék után.
 Május 27-én a Vác melletti Cseke-dombon lévő kápolnarom búcsúünnepén
11 órakor lesz a szabadtéri mise a kápolna melletti szabadtéri oltárnál. A
szentmisét követően a Szent József cserkészcsapat tagjai szeretettel várnak
mindenkit ebédre, evőeszközt vinni kell!
Programok:
 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/

