BARÁ
a váci Ferences templom heti értesítője
2018. június 10.
Évközi 10. vasárnap

OK
15. évf. 28. szám

A hét liturgiája:
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 közt
11. hétfő: SZENT BARNABÁS APOSTOL
ApCsel 11,21b-26; 13,1-3; Zs 97; Mt 10,7-13
Barnabás derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel
12. kedd
1Kir 17,7-16; Zs 4; Mt 5,13-16
Az asszony elment, és Illés szava szerint járt el
13. szerda: PÁDUAI SZENT ANTAL
1Kir 18,20-39; Zs 15; Mt 5,17-19
Te az Úr vagy az Isten, te fordítsd vissza a nép szívét!
14. csütörtök (Szent Elizeus)
1Kir 18,41-46; Zs 64; Mt 5,20-26
Az Úr keze Illéssel volt
15. péntek: ÁRPÁDHÁZI BOLDOG JOLÁN
1Kir 19,9a.11-16; Zs 26; Mt 5,27-32
Jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé
16. szombat
1Kir 19,19-21; Zs 15; Mt 5,33-37
Elizeus követte Illést, és szolgálatába állt
17. vasárnap: ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP
Ez 17,22-24; Zs 91; 2Kor 5,6-10; Mk 4,26-34
Az Úr teszi alacsonnyá a magas fát, és magassá az alacsonyt

Vasárnapi
ORGONAMUZSIKA
június 10-én a 9 órai szentmise után elhangzik:
Dubois: Toccata
Előadja: Dr. Bednarik Anasztázia orgonaművész

…Az Egyház első évszázadaiban a napok hetes ritmusát nem ismerték mindenütt, ahol az
evangélium elterjedt, s a görög és római kalendárium ünnepnapjai nem estek egybe a keresztény vasárnappal. Ez nem kis nehézséget okozott a keresztényeknek az Úr hetenként
visszatérő napjának megtartásában. Innen érthető, hogy a hívőknek miért kellett napkelte
előtt összegyűlniük. Az Újszövetségre alapuló és az ószövetségi kinyilatkoztatáshoz kapcsolódó heti ritmushoz való hűség azonban kötelező volt. Gyakran hangsúlyozzák ezt az apologéták és az egyházatyák írásaikban és prédikációikban. A húsvéti misztériumot azokkal a
szentírási helyekkel világították meg, melyekkel Szent Lukács szerint a föltámadott Krisztus
magyarázta a tanítványoknak. E szövegek fényénél a föltámadás napjának ünneplése tanító
és szimbolikus jelleget öltött, és alkalmasnak bizonyult arra, hogy a keresztény misztérium
egész újdonságát kifejezze. Fokozatos elszakadás a szombattól.
(DIES DOMINI, II. János Pál pápa apostoli levele)

Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól: (Iz 1,2)
Ha kicsorbul a vas, és nem köszörülik ki, akkor több erőt kell kifejteni. A helyesen
alkalmazott bölcsesség a hasznos! (Préd 10,10)
Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Atyám! Kezemmel és eszemmel dolgoztam, elfáradtam. Adj testemnek pihenést,
lelkemnek-szívemnek derűt, hogy további tetteimbe örömet, lelket vihessek, önmagamnak és másoknak hasznára válhassak. Ámen.
Mottó
Ne ijedj meg saját hibáidtól, gyarlóságaidtól! Örvendenünk kell, ha felszínre jutnak
fogyatékosságaink, korlátaink, akárcsak az orvosnál, ha kiderül a betegségünk,
mert csak arra a kórra kereshetünk gyógyírt, orvosságot, amelyet felismerünk.
Nem az orvos tesz beteggé bennünket, ő csak megvizsgál és beszámol az eredményekről. (Böjte Csaba)
Hol volt, hol nem volt.
Egy ember az erdőn ballagott keresztül. Egyszer csak megpillantott egy rókát, amelyiknek hiányzott az egyik lába. A férfinek az a kérdés motoszkált a fejében, hogy
vajon hogyan maradt a róka életben? Aztán megpillantott egy tigrist, elejtett zsákmányával a szájában. A tigris teleette magát, s a maradékot hagyta, hogy a róka
elfogyassza. A rókát Isten ugyanezen a tigrisen keresztül táplálta másnap is. Az
ember ámulatba esett Isten jóságától. Nyomban el is határozta, hogy ő is meghúzza
magát egy sarokban, és teljesen az Úrra bízza magát, aki majd gondoskodik minden szükségletéről. Úgy is tett, de hosszú ideig semmi sem történt. A szerencsétlen
már majdnem halálán volt, amikor egyik napon hangot hallott:- Ó, te balga, nyisd
ki a szemed, és pillantsd meg az Igazságot! Ne a sánta rókát utánozd, a tigris példáját kövesd!

Hát, igen...
- Bízzál magadban. Többet tudsz, mint hinnéd. (Benjamin McLane Spock)
- Csak az igazi barát figyelmeztet rá, hogy maszatos az arcod.
- Ha kéred, sokkal valószínűbb, hogy megkapod. (Andrew Matthews)
Azt mesélik...
- Apu, hol van Afrika? - Nem tudom kisfiam, anyád takarított.
***

A kérdés, amire az angolul nem tudó is helyes választ ad:
− Mit jelent az, hogy: I don’t know?
− Nem tudom.
***

− Azt mondja meg, kedves kollega, ha magát beteghez hívják, mi az első kérdése? − Az, hogy hol lakik a beteg…

Csukás István: Tanévzáró
Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
őszig legyen ott lakása.

Vár a víz és vár partja,
vár a nyári rét, a tarka,
szívünk boldog, bőrünk barna,
ki erre fut, ki meg arra.

Elő sárkány, elő labda,
szállj az égnél magasabbra.
Gyere, állj be a csapatba,
estig ne is hagyjuk abba.

Félre irka, félre táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra
őszig legyen ott lakása.

Kedves fiatal Barátok! Nagyon szép nyarat, sok játékot, örömet, pihenést, utazást, élményt kívánunk Nektek. Minden vidámság mellett se
feledkezzetek meg a templomról, de legfőképp ne feledjétek:
„Mert ami az Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem,
amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha
nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?”. (Jn 1,4–5)

HIRDETÉSEK
2018. június 3.
Évközi 10. vasárnap
június 16.

szombat

17.00- szentmise

június 17.

Évközi 11 vasárnap

9.00- szentmise
17.00 – szentmise

 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!
 Június 17. vasárnap 18:00 Püspöki Palota díszterme SZEZONZÁRÓ PALOTAKONCERT Klukon Edit Liszt Ferenc-díjas zongoraművész előadóestje A
hangverseny során köszöntjük Beer Miklós püspök atyát 75. születésnapja
alkalmából. Információ: Lonkay Márta: 0620 620-2741
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/

