KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XV. évfolyam 40. szám

2017. december 3.
Advent 1. vasárnap

„Téríts meg minket, Istenünk, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!”

Egyházközségünk
hirdetései:
December 3.
Advent 1.vasárnap:
08:00 - +Ferenc
10:00 – +Oszkár és László
18:00 – +Magdolna
gitáros mise
A reggeli Szentmisék
nem fél 7-kor, hanem
6:00-kor kezdődnek!
December 4. Hétfő:
Damaszkuszi Szent János
6:00 – +Éva
December 5. Kedd:
6:00 – +Szülők
December 6. Szerda:
Szent Miklós püspök
6:00 – +Ferenc
December 7. Csütörtök:
Szent Ambrus püspök
6:00 – Élő családtagokért
18:30 – 19:30 – Szentségimádás
a domonkos nővéreknél
December 8. Péntek:
A Boldogságos Szűz Mária
szeplőtelen fogantatása
6:00 – +József és +György
17:00-18:00 - Gyóntatás
December 9. Szombat:
18:00 - +Máriusz
December 10.
Advent 2. vasárnap:
08:00 - Hálaadásért
10:00 – +Aladár
18:00 – Szülőkért és testvérekért

A szentmise olvasmányai:
Iz 63,16b-17.19b; 64,1.2b.3-8
Zsolt 79
1Kor 1,3-9
Mk 13,33-37
***********************

Szentségimádás
Papi és szerzetesi hivatásokért

„Kezdd el, s a többit bízd rá a
Jóistenre!” (Varga. László.)

Hogyan segíthet a média a
szükséget szenvedőkön?
Vendégünk:

Siklósi Beatrix
az MTVA főszerkesztője

Széchenyi Baráti Kör

*********************************

Jótékonysági adventi
vásár

Szállást Kereső Szent
Család

December 3. 9-13 óra
Kálvin terem
Kézműves termékek, könyvek,
ajándéktárgyak

Szeretettel buzdítjuk a családos
és
frissen
házasodott
testvéreinket közös karácsonyi
készületünkre, a Szállást Kereső
Szent Család befogadására!
Advent ideje alatt a Szent
Család (képe) családról családra
vándorol, velük együtt élhetjük
meg a befogadás örömét, mint
vándorok
és
befogadók
egyaránt.
Jelentkezés
és
bővebb
információ
a
részletező
cikkünkben és a plébánia
honlapján
olvasható:
http://www.budakesziplebania.hu
Érdeklődni Hernády Krisztina
nővérnél lehet: 20/349-4377, ill:
krisztinaop@gmail.com címen.
********************************

Széchenyi Est
December 7. csütörtök. 18 óra
Prohászka Gimnázium aulája

A szeretet
leleményessége

*********************
adventi hangverseny
December 16. 15:30
Katolikus templom
A Szent Cecília Énekkar a
Zákányi Zsolt református
vegyeskar és budakeszi
hangszeres zenészek közös
hangversenye
Elhangzanak: Telemann, Kodály,
Mendelssohn, Berkesi Sándor,
Farkas Ferenc művei
***********************

Adventi vásár
December 16. SZOMBAT
16:30-18 óra között
December 17. vasárnap
8-12 óra között
Szent László Ház
Az adventi vásárra várjuk Budakeszi
kézművesek
jelentkezését.
Jelentkezni lehet: Stefkó Juditnál
(06/30-944-3299).
A
portékák
szemlézése és vásárlása mellett
lehetőség lesz palacsintázni, forralt
borozni.

*************************
Szállást keres a Szent Család
(részletes tájékoztató)

kesziharangszo@freemail.hu www.budakeszi-plebania.hu

Szeretettel
hívjuk
a
plébánia
közösség családjait az adventi
időszakban
közös
karácsonyi
készületre, a Szent Család várására.
Miközben az egymást felkereső
családok
szállást
keresnek
a
megszületendő
Jézusnak,
megajándékozzák egymást az Ő
szeretetével. A szeretet-cselekedtek
mindig egy kis áldozatot, lemondást
követelnek tőlünk. Így van ez ebben
az
esetben
is.
A
résztvevő
családoknak adventben két, egymást
követő estén (napon) szabaddá kell
tenniük magukat - a másik számára.
Lényeges, hogy családok látogassák
egymást.
A szokás lényege a következő:
 Advent minden napján a Szent
Család képével látogat el az egyik
család a másikhoz, szállást kérve
Jézusnak és szüleinek.
 A "bekéretőzők" vezetésével
imádkoznak, énekelnek. A kötött
szöveget tetszés szerint lehet
énekekkel,
verssel,
stb.
kiegészíteni.
Fontos,
hogy
lehetőleg a családok minden tagja
aktív résztvevő legyen.
 A
bevezető
liturgia
után
beszélgetéssel,
(a
gyerekek
játékkal) töltik el az estét a
családok.
 A következő nap a befogadó
család őrzi a Szent család képét, s
viszi tovább egy másik családhoz.
A jelentkezés módja:
 Ki kell választani adventben két,
egymást követő napot, amikor a
család, lehetőleg minden tagja
szabaddá tudja tenni magát
(szerencsés,
ha
több
ilyen
dátumunk van).
 A dátumokkal, valamint a pontos
név,
cím
és
telefonszám
megadásával lehet jelentkezni.
 A szervező megadja a képet hozó,
illetve a majdani fogadó nevét,
címét, telefonszámát.
 Ezt követően már a családok
egymás között egyeznek meg a
továbbiakról (a látogatás pontos
ideje, stb.)
 Fontos, hogy a véglegesített
dátumokon már ne változtassunk
(végszükség esetén is csak a
szervezővel egyeztetve), mert
különben a lánc megszakad.
 A lánc célja az adventi lelki
előkészület segítésén túl az is,
hogy
a
plébánia
családjai
közelebb kerüljenek egymáshoz.
Ezért ne idegenkedjünk attól, ha

olyan családot fogadunk, vagy
olyanhoz megyünk, akit még
nem ismerünk. "A szeretet nem
válogat..."

11 és 12 óra között a domonkos
nővérek közösségi házában (Fő u.
192/A, zöld kapu): BETLEHEM
imacsoport.

Regisztráció:

***********************

https://docs.google.com/sprea
dsheets/d/11uRi8lmMaunbd1
ZPhgh5uov2_tLgYji2G1J7JcO3a4/edi
t#gid=0

Krumpli Ebéd!

Egyházi hozzájárulás 2017
Felhívjuk
azon
kedves
testvéreink figyelmét, akik
még nem rendezték az idei
évben
önkéntes
egyházi
hozzájárulásukat, tegyék meg
anyagi erejükhöz mérten.

Közlemény
A Bede Anna Élő Hit alapítvány
minden
évben
karácsonykor
támogatja a Prohászka Ottokár
Gimnáziumban tanuló rászoruló
gyermekeket karácsonyi ajándék
formájában.
Így
őrzi
Anna
sokgyermekes családja kislányuk
emlékét, aki ebbe a gimnáziumba
járt volna, ha nem lett volna 11 éves
korábban gázolás áldozata.
Köszönjük
a
nagylelkű
adományozóknak, hogy a 2016.
évben jelentős támogatást tudtunk
nyújtani a pályázó fiataloknak:
összesen
389
000
forintot
osztottunk szét a 12 pályázó között.
Az alapítvány a kapott adományokat
teljes körűen szétosztja, a működési
költséget a kuratórium fedezi.
Ez évben is kérjük azokat, akik
szívesen járulnak hozzá rászoruló
tanulók karácsonyának szebbé
tételéhez,
támogassák
alapítványunkat.
Az
alapítvány
számlaszáma:
11742348-20022253
(Budakeszi
OTP)
Címe: Budakeszi, Barackvirág u. 35.
Alapítványunk
közhasznú,
fogadhatjuk a jövedelemadó 1%-át.
Adószámunk: 18674310-1-13

Mikor? Dec.11-én, vasárnap
órakor.
Hol? A SzentLászló Házban.
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Szeretettel
hívunk
és
várunk
mindenkit a hagyományos "krumpli
ebédre".
A fehér asztalnál elköltött "böjtös"
ételnek szimbolikus jelentése is van.
Ilyen módon is szeretnénk kifejezni
együttérzésünket a nélkülözőkkel, és
segíteni őket,
hogy a karácsony nekik is ünnep
legyen, ne egy, a magányosan
eltöltött hétköznapok között,
ne küzdelem a fázás, az éhezés, a
kitaszítottság ellen.
Köszönjük, ha a vasárnapi ebédre
szánt összeget az egyházközség
nehéz helyzetben lévő családjai,
ill.idős, beteg rászorulói részére
ajánlják fel.
Kérjük, hogy részvételi szándékukat a
sekrestyében található íven, vagy
emailben
(bechtold.mari@gmail.com)jelezzék.
Szeretettel várnak mindenkit
Karitász csoport önkéntes segítői

a

***********************

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves
családját

LIEBER ÉVA
festő- és textilművészről szóló könyv
bemutatójára december 7-én,
csütörtökön 18 órára a Nagy Gáspár
Városi Könyvtárba (Budakeszi Fő u.
108.)

Köszönettel:
az alapítók: Bede Antal és Bakács
Bernadett

***********************

Közös Ima
Szeretettel várunk mindenkit közös
imádkozásra december 4-én, hétfőn

kesziharangszo@freemail.hu www.budakeszi-plebania.hu

