BARÁ
a váci Ferences templom heti értesítője
2018. június 3.
Úrnapja

OK
15. évf. 27. szám

A hét liturgiája:
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
4. hétfő (Szent Quirinusz-Kerény, Caracciolo Szent Ferenc)
2Pét 1,2-7; Zs 90; Mk 12,1-12
Krisztus meghívott, hogy az isteni természet részeseivé legyetek
5. kedd: SZENT BONIFÁC
2Pét 3,12-15a.17-18; Zs 89; Mk 12,13-17
Mi új égre és új földre várunk, mely az igazság otthona
6. szerda (Szent Norbert, Szent Kolos)
2Tim 1,1-3.6-12; Zs 122; Mk 12,18-27
Ne szégyelld az Urunk mellett szóló tanúságtételt
7. csütörtök
2Tim 2,8-15; Zs 24; Mk 12,28b-34
Ha Vele halunk, Vele is fogunk élni
8. péntek: JÉZUS SZENT SZÍVE (főünnep)
(Prágai Szent Ágnes, Szent Medárd, Boldog Sándor István)
Oz 11,1.3-4.8c-9; Iz 12,2-6; Ef 3,8-12.14-19; Jn 19,31-37
Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom
9. szombat (Szűz Mária Szíve, Szent Efrém, Szent Primusz és Feliciánusz)
2Tim 4,1-8; Zs 70; Mk 12,38-44
Lásd el az igehirdető munkáját, teljesítsd szolgálatodat
10. vasárnap: ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP
Ter 3,9-15; Zs 129; 2Kor 4,13 - 5,1; Mk 3,20-35
Ellenségeskedést támasztok a te utódod és az ő utódja köz

Vasárnapi
ORGONAMUZSIKA
június 3-án a 9 órai szentmise után elhangzik:
Mendelssohn: B-dúr szonáta IV. tétel
Előadja: Dr. Bednarik Anasztázia orgonaművész

…A „szombat utáni első nap,” a hét első napja az apostolok idejétől kezdte meghatározni
Krisztus tanítványainak életritmusát. A „szombat utáni első nap” volt az is, amikor a
troászi hívek összegyűltek „kenyértörésre”, s Pál elbúcsúzott tőlük és föltámasztotta
Eutichuszt, aki kiesett az ablakból és meghalt. A Jelenések Könyve arról tanúskodik, hogy a
hét első napját így nevezték: az „Úr napja”. Ettől kezdve ez lett a keresztények egyik megkülönböztető jegye a világban. A II. század elején Büthinia helytartója, az ifjabb Plinius
megjegyezte, hogy a keresztényeknek az a szokása, hogy „egy meghatározott napon napkelte
előtt összegyűlnek és Krisztusnak, mint Istennek himnuszt énekelnek.” S valóban, amikor
a keresztények az Úr napja kifejezést használták, a húsvéti üzenetből fakadó tartalom teljességét értették rajta: „Jézus Krisztus az Úr”. Ezzel Krisztusnak ugyanazt a megszólítást
adták, mellyel a Hetvenes fordítás az Ószövetségi szövegekben Isten nevét, a JHVH-t adta
vissza, amit nem volt szabad kiejteni.
(DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)

Úrnapja
Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe. A nagycsütörtöki ünneplés, a nagyhét hangulata
miatt, nem tudja az öröm hangulatát kellőképpen kifejezni. Az Oltáriszentségben köztünk
lévő megtestesült Krisztusnak ünneplését szolgálja az Úrnapja. A XII. században elterjedt
Berengar, Tours-i kanonok (†1088) tévtanítása az Eucharisztiáról: tagadta Krisztus jelenlétét a kenyér és bor színében, és csak jelképes jelenlétet vallott. Ebben a légkörben nagy
jelentősége volt annak a magán kinyilatkoztatásnak, amelyben Szent Julianna ágostonrendi
szerzetesnővér részesült. Az Üdvözítő azt a szándékát közölte vele, hogy a Szentháromság
vasárnapját követő csütörtökön, külön ünnepe legyen Krisztus Testének és Vérének. Ő ezt
21 év múlva mondta el lelkiatyjának, és csak 37 év múlva, 1246-ban ünnepelték meg először
Úrnapját Lüttich (Liege) városában. IV. Orbán pápa akkor rendelte el az ünnepet, amikor
1264 nyarán tudomására jutott, hogy Bolsenában egy pap kezében átváltoztatáskor a Szentostya vérezni kezdett. A véres korporálét megmutatták a szomszédos Orvietóban tartózkodó
pápának, aki ekkor elrendelte az ünnepet. Halála miatt a végleges rendelkezés csak 1312ben készült el. Az ünnephez később kapcsolódott a körmenet is, ahol az áldoztatókehelyben
vitték az Oltáriszentséget, később szentségtartót készítettek különleges díszítésekkel. A barokk korban erősödött meg a körmenetek hagyománya, amely mind a mai napig megmaradt.
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?
Júda (héb. Jehuda; gör. Jouda; a hud, „magasztal, dicsőít” igéből): több személy
neve az Ószövetségben. Közülük a legfontosabb a pátriárka, Jákob és Lea fia, Júda
törzsének ősatyja. Júda törzsének 74.600 férfi tagja volt; más írás szerint 76.500 fegyverforgatót számlált. A Negeben telepedtek meg, főleg a júdeai hegyvidéken. A
Júda törzsből származó Dávid egész Izrael királya lett. Salamon halála után az
északi törzsek lerázták Júda igáját, csak Benjamin maradt, stratégiai okokból, Júdával szövetségben. Az ország kettészakadása után, Kr. e. 931, a déli rész neve.
Nebukadnezár Kr. e. 587-ben elfoglalta és népessége jelentős részét Babilonba hurcolta. A babiloni fogság után azok, akik hazatértek, a régi területükön telepedtek
le, és új föllendülés vette kezdetét, a perzsa időben Jehud tartomány, majd a hellén
időben Júdea néven.

Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól: (Iz 1,2)
Mint munkatársak pedig intünk titeket, ne vegyétek hiába Isten kegyelmét. Mert ő
mondja: »A nekem tetsző időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek téged«.. Íme, most van a kellő idő, íme, most van az üdvösség napja!
(2Kor 6,1-2)

Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem! Kenyér és bor színben titkon vagy jelen. Néked
szívem, lelkem átadja magát, mert Téged szemlélve elveszti magát. Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik, de a hallás rólad hittel biztosít: Hiszem azt, mit hinnem Isten
Fia szab, Igéd igazánál mi van igazabb?! A keresztfán rejtéd isten-voltodat, itt a
színek rejtik emberarcodat, de én mind a kettőt hiszem s vallhatom, kérve, amit
kért a bűnbánó lator. Ahogy Tamás látta, nem látom sebed, mégis Istenemnek
vallak tégedet. Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak, tebenned reméljek, s téged
vágyjalak.
Urunk halálára emlékeztető áldott Kenyér, élő, s embert éltető! Add, hogy éljen
lelkem belőled csupán, s jó ízét tebenned ne veszítse szám! Kegyes pelikánom,
Uram, Jézusom! Szennyes vagyok, szennyem véreddel mosom.
Elég volna egy csepp, hogyha hullna rá: világ minden bűnét meggyógyítaná. Jézus,
kit csak rejtve szemlélhetek itt! Mikor lesz, hogy szomjas vágyam jóllakik? Hogy
majd fátyol nélkül nézve arcodat, leljem szent fényedben boldogságomat! Amen
Mottó
A legnagyobb feladatunk nem az, hogy legyőzzük a rosszat, hanem hogy felszabadítsuk egymást a szeretetre. (Böjte Csaba)
Hol volt, hol nem volt.
Hajnalban kopognak egy mekkai könyvesbolt ajtaján. A tulajdonos álmosan nyit
ajtót. - Mit akar? - Korán van?
Hát, igen...
- Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye.
- Ha gondolatod helyes, tetteidben sem hibázhatsz.

KERESZTÉNY KÖLTŐ: ISTEN BÁRÁNYÁRA
Itt a szemöldökfán van a bárány vére, a lelkem megváltója: Gonosz, fuss, közelembe ne jőjj! Ritoók Zsigmond fordítása

HIRDETÉSEK
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szombat

17.00- szentmise

június 10.

Évközi 10. vasárnap

9.00- szentmise
17.00 – szentmise

 Az évzáró utolsó gyerekmise időpontja: június 10.
 A ferences hittanos tábor időpontja augusztus 27-31-ig lesz. Jelentkezni a sekrestyében lehet a szentmisék után.
 Mint azt a vasárnap délelőtti hirdetésben is hallhattátok, június 10-én a Te
Deum után közösségünk „Templomi Napot” szervez, amely ebéddel zárul.
A már megszokott módon szükség lesz a reggeli és az ebéd elkészítéséhez
sok-sok segítő kézre. Kérünk ezért Benneteket, hogy ha tudtok és akartok
segíteni, 10-én vasárnap reggel 6 órára gyertek a templomkertbe.
Krumplihámozót, kiskést, és vágódeszkát kérünk, hogy hozzatok magatokkal. Mivel az ezt megelőző szombaton, 9-én Alsóvárosi Plébániai nap van, és
ott is mi főzünk, ezért aki teheti, jöjjön oda is ! Ugyanúgy 6-ra a Hétkápolnához! Segítségeteket előre is nagyon köszönik: a szervezők
Programok:
 Június 10-én vasárnap az esti szentmise után a Bartók- Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium orgonista növendékei játszanak. Ez egyben a vizsgájuk
első része is. Mindenkit szeretettel várunk!
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/

