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A hét liturgiája:
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
28. hétfő
1Pét 1,3-9; Zs 110; Mk 10,17-27
Jézus Krisztus élő reménységre szült újjá minket
29. kedd
1Pét 1,10-16; Zs 97; Mk 10,28-31
A titeket meghívó Szenthez méltóan magatok is váljatok szentté
30. szerda (Szent István Jobbja, Szent Johanna)
1Pét 1,18-25; Zs 147; Mk 10,32-45
Hitetek egyben Istenbe vetett remény is legyen
31. csütörtök
1Pét 2,2-5.9-12; Zs 99; Mk 10,46-52
Jézus Krisztus által Istennek kedves lelki áldozatokat mutassatok be
1. péntek: SZENT JUSZTINUSZ
1Pét 4,7-13; Zs 95; Mk 11,11-26
Krisztus által dicsőüljön meg az Isten mindenben
2. szombat (Szent Marcellinusz és Péter)
Júd 17.20b-25; Zs 62; Mk 11,27-33
Tartsatok ki Isten szeretetében, és várjátok Urunk irgalmasságát
3. vasárnap: ÚRNAPJA (főünnep) (Lwanga Szent Károly és vértanútársai)
Kiv 24,3-8; Zs 115; Zsid 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26
Annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az Úr kötött

Vasárnapi
ORGONAMUZSIKA
május 27-én a 9 órai szentmise után elhangzik:
Mendelssohn: c-moll szonáta II-III. tétel
Előadja: Dr. Bednarik Anasztázia orgonaművész

…Az evangéliumok egybehangzó tanúsága szerint Jézus Krisztus halálból való föltámadása
a „szombat utáni első napon” történt. Ugyanezen a napon jelent meg a Föltámadott a két
emmauszi tanítványnak és az összegyűlt tizenegy apostolnak. Nyolc nap múlva – miként
János mondja – a tanítványok újra együtt voltak, s Jézus megjelent nekik és szenvedésének
nyomait megmutatva fölismertette magát Tamással. Pünkösdkor is vasárnap volt, a zsidó
húsvét utáni nyolcadik hét első napja, amikor a Szentlélek kiárasztásával valóra vált Jézus
föltámadása után apostolainak adott ígérete. Ez volt az első prédikáció és az első keresztelések napja: Péter meghirdette az összegyűlt sokaságnak Krisztus föltámadását, és „akik megfogadták a szavát, megkeresztelkedtek”. Az Egyház epifániája volt e nap, mely úgy jelent
meg, mint a nép, amelyben Isten szétszórt fiai minden különbségre való tekintet nélkül egységet találnak. A hét első napja.
(DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
Énok, ~ Énokh (héberül Chanóch) a későbbi hagyomány szerint az első próféta, több
apokrif szereplője. Nevének jelentése: a kánaániak nyelvén vazallus, héber nyelven
fölszentelt, más forrás szerint beavatott, vagy tudó, illetve képzett, felkészített, tapasztalt. A Henochról szóló könyvek, Mózes első könyve, vagy a Teremtés könyve,
másként a Genezis. Két helyen is megtalálható, mint leszármazott:
I. az első emberpár, Ádám és Éva első fiának, Káinnak fia és Irád apja, életkor említés nélkül szerepel. Káin "várost épített, és azt fiáról Hénochnak nevezte." (Irád
fia Mechujael, Mechujael fia Metusael, Metusael fia pedig Lámech. Lámech fiai
Jabal, Jubal és Tubalkain).
II. az első emberpár, Ádám és Éva harmadik fiának Sét ötödízigleni (Sét fia Énos,
Énos fia Kenan, Kenan fia Mahalaleel, Mahalaleel fia Járed) leszármazottja, Jared
(Járed) fia és Matuzsálem (Metuselach) apja, aki 365 évig "járt Isten színe előtt",
egyszer csak "nem volt többé, mert Isten elvitte". (Metuselach fia Lámech. Lámech
fia Noé).
Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól: (Iz 1,2)
Azt mondom: Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan eltökélte szívében, ne kedvetlenséggel vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti. (2Kor 9,6-7)
Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Lobbantsd fel szívünkben a szeretet lángját Irántad, Krisztus Isten, hogy általa tüzet fogva szívünkből, elménkből, lelkünkből és teljes erőnkből megszerethessünk
Téged, és felebarátunkat, mint önmagunkat, és parancsaidat megőrizve dicsőítsünk Téged, minden javak Adományozóját. Ámin
Mottó
A lelkiismeretünk egy napóra, amely nem önmagában jár, hanem az égen ragyogó
nap fénye által működik. Egy érett lelkiismeret alapvetően mindig a szeretet parancsolata szerint jár. (Böjte Csaba)

Hol volt, hol nem volt.
Az egyik neves ideggyógyász rendelőjében megjelent egy ápolt, jól öltözött, kiegyensúlyozott férfi. Pár mondat után az orvos látta, hogy a nyugalom mélyen gyökerező levertséget és szomorúságot takar. A specialista nagy gonddal végezte a
vizsgálatot, és a beszélgetés végén így szól a beteghez: - Menjen el ma este a cirkuszba, ma lesz az első előadás a városban? A műsorban fellép egy híres bohóc, aki
a fél világot megnevettette már. Mindenki róla beszél, egy különleges egyéniség.
Meglátja, jót fog tenni. A rendelőben lévő férfi felzokogott, és így szólt: - Én vagyok
az a bohóc.
Hát, igen...
- Akik nem tudnak tiszta szívből zokogni, felszabadultan nevetni se tudnak. (Golda
Meir)

- Ami a csúcspontra ér, máris zuhanhat a semmibe. (Seneca)
- Az ember barát nélkül olyan, mint a bal kar jobb kar nélkül. (Talmud)
Azt mesélik...
Éjjel két óra van, és Gustavssonéknál csörög a telefon: - Itt Nilsson, a szomszédból.
Szeretném felhívni a figyelmét, hogy a kutyája már több mint egy órája ugat. Tegyen valamit, mert így nem lehet aludni!
Másnap éjjel kettőkor Nilssonéknál cseng a telefon: - Itt Gustavsson beszél a szomszédból. Szeretném közölni önnel, hogy nekünk nincs kutyánk!
Weöres Sándor: ARS POETICA
Öröklétet dalodnak emlékezet nem adhat.
Ne folyton-változótól reméld a dicsőséget:
bár csillog, néki sincsen, hát honnan adna néked?
Dalod az öröklétből tán egy üszköt lobogtat
s aki feléje fordul, egy percig benne éghet.
Az okosak ajánlják: legyen egyéniséged.
Jó; de ha többre vágyol, legyél egyén-fölötti:
vesd le nagy-költőséged, ormótlan sárcipődet,
szolgálj a géniusznak, add néki emberséged,
mely pont és végtelenség: akkora, mint a többi.
Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket:
táplálnak, melengetnek valahány világévet
s a te múló dalodba csak vendégségbe járnak,
a sorsuk örökélet, mint sorsod örökélet,
társukként megölelnek és megint messze szállnak.
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 Az évzáró utolsó gyerekmise időpontja: június 10.
 A ferences hittanos tábor időpontja augusztus 27-31-ig lesz. Jelentkezni a sekrestyében lehet a szentmisék után.
Programok:
 29. kedd 17:30 Galamb u. KATÁNG KLUB daltanítás, tánc, hangszerbemutató. Közreműködik: Kaczur Csilla, Farkas Péter, Kass Bence, Misik Zoltán
 30. szerda 17:00 Credo-ház “KAMASZ PANASZ” Jelenetek a kiskamaszok
életéből Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola diákjainak előadása Megnyitja:
Libor Józsefné dr. rektor
 31. csütörtök 18:00 Galamb u. CREDO IDÉNYZÁRÓ Kerti parti Klubtagjaink
részére Zenél: Czombos Péter és Robotka Tamás
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/

