KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XVI. évfolyam 10. szám

2018. március 11
Nagyböjt 4. vasárnap

„Ragadjon ínyemhez a nyelvem, ha nem emlékezem meg rólad.”

Egyházközségünk
hirdetései:

Zsolt 136
Ef 2,4-10
Jn 3,14-21

Március 11. Nagyböjt 4.
vasárnap:
08:00 – +József és Mária
10:00 – +Regina
18:00 – +János

: A családokért imádkozunk.

Március 12. Hétfő:
6:30 – +Beteg Judit
Március 13. Kedd:
6:30 – +Beteg Judit
Március 14. Szerda:
6:30 – +József
Március 15. Csütörtök:
6:30 – +Erzsébet
18:30 – 19:30 – Szentségimádás
a domonkos nővéreknél
Március 16. Péntek:
17:00-18:00 - Gyóntatás
18:00 – +Mária
Szentmise után keresztúti
imádság
Nagyböjt péntekjein hústilalom
van.
Március 17. Szombat:
17:00 –
18:00 - +József
Március 18. Nagyböjt 4.
vasárnap:
08:00 – +Szülők
10:00 – +József
18:00 – Rózsafűzér Társulat élő
és elhunyt tagjaiért
A szentmiséken gyűjtés a
Szentföld javára
A szentmise olvasmányai:
2Krón 36,14-16.19-23

Szentségimádás
„Kezdd el, s a többit bízd rá a
Jóistenre!” (Varga. László.)
Jegyes oktatás
A foglalkozások hétfőnként 19
órakor vannak!
Helyszíne: domonkos rendház
Bejárat: a zöld kapun.
************************************

SZENTMISE a
kitelepítettekért
Március 19-n hétfőn a 17 órai
önkormányzati megemlékezést
követően 18 órakor német
nyelvű, gyertyafényes szentmise
lesz itt a templomban a
kitelepítettek
emlékére
és
tiszteletére.

Széchenyi EST
Március 20. kedd 18 óra
Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnázium aulája
A szenvedés teológiája
és ennek lenyomata a
keresztény
ikonográfiában
Vendégünk
Somos Gyula
festőművész

Széchenyi Baráti Kör
**************************

2X1%
Feltétlenül rendelkezzünk adónk
kétszer 1%-ról:
A Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011
Az Egyház számára (0011) az is
töltse ki a rendelkező nyilatkozatot,

akinek 0 Ft az adója, mert az Egyház
a rendelkezők létszáma alapján kapja
az állami támogatást.

A Prohászka Ottokár Alapítvány
tisztelettel kéri, hogy személyi
jövedelem adójának második egy
százalékával ebben az évben is
támogassa.
Az
alapítvány
adószáma:
19177232-1-13
A
kedvezményezett
neve:
Prohászka Ottokár Alapítvány
Másik támogatható alapítvány:
Az 1909. Prohászka Ottokár
cserkészcsapat pénzügyi hátterét
a “Budakeszi Cserkészekért
Alapítvány” biztosítja. Az
alapítvány közhasznú szervezet.
Kérjük, hogy személyi
jövedelemadójának második 1%van idén is támogassa
ifjúságnevelő munkánkat!
Adószám: 18693805-1-13
Kálvária stációk
takarítása, díszítése!
Kérjük azokat a családokat, akik
Húsvétra a kálvária stációkat
szokták takarítani, díszíteni és ezt
továbbra is vállalják, jelezzék
Nádas
Annának,
a
Tájház
vezetőjének:
(e-levél: anna.nadas@gmail.com /
mobil: 06-20-519-5755)
vagy Hagyományőrző Körnek (elevél:
info@budakeszihagyomanyorzo.h
u)! Azok visszajelzését is várjuk,
akik korábban rendbetettek egyegy stációt, de már nem tudják
vállalni!
Célunk, hogy minden egyes stáció

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

rendezett állapotban legyen
szokásos keresztútjárásra.

a

Köszönettel:
Ligetfalvi
Károly
Budakeszi Hagyományőrző Kör
elnöke
Ferenc pápa szerdai katekézise:
a szentmise egyesít
mindnyájunkat Krisztus
áldozatában
A pápa tovább folytatta szentmisekatekézisét „az eucharisztikus
imádság”
témával.
Szentírási
vonatkozásként
a
legkorábbi
bibliai leírást az első korinthusi
levél 11. fejezetéből hallották a
hívek: „Urunk Jézus elárulásának
éjszakáján fogta a kenyeret, hálát
adott, megtörte, és így szólt:
„Vegyétek és egyétek, ez az én
testem értetek. Ezt tegyétek az én
emlékezetemre.”
Ugyanígy
vacsora után fogta a kelyhet, és
így szólt: „Ez a kehely az új
szövetség az én véremben. Ezt
tegyétek, valahányszor isztok
belőle, az én emlékezetemre.” (1
kor 11,23-25).
Az adományok felajánlásának rítusa
után kezdődik az eucharisztikus
imádság, mely minősíti a szentmisét,
annak központi részét képezi és a
szentáldozásra
irányul.
Megfelel
annak, amit Jézus az utolsó vacsora
során tett, amikor hálát adott a kenyér
és a bor felett. Hálaadása tovább él
minden szentmisénkben, amikor az
üdvösség áldozatához társulunk –
indította beszédét a pápa.
Ebben az ünnepélyes imádságban az
egyház
kifejezésre
juttatja
az
Eucharisztia tartalmát és okát, ami
pedig az Úrral való közösség, aki
valóságosan jelen van a megszentelt
kenyérben és borban.
Miután a pap felszólította a híveket,
hogy emeljék fel szívüket és adjanak
hálát,
hangosan
elmondja
az
imádságot minden jelenlévő nevében,
az Atyához fordulva, Jézus Krisztus
által a Szentlélekben. A pápa idézett
a
Római
Misekönyv
általános
rendelkezéséből (78): „Ennek az
imádságnak az az értelme, hogy az
egész
közösség
csatlakozzék
Krisztushoz Isten csodás tetteinek
magasztalásában”.

Ahhoz hogy csatlakozhasson, meg
kell azt értenie – fűzte hozzá
szabadon a pápa – és emiatt akarta
az egyház, hogy azt a nép számára
érthető nyelven tegyék, hogy
hozzátársulhasson
ehhez
a
dicsérethez,
ehhez
a
nagy
imádságához, a pappal együtt.
Ahogy
a
katolikus
egyház
katekizmusa
tanítja:
Krisztus
áldozata
és
az
Eucharisztia
áldozata
valójában
egyetlen
áldozat.
Ferenc
pápa
ezután
a
misekönyvben
található
szép
eucharisztikus
imádságokra
emlékeztetett. Mindenekelőtt áll a
prefáció, ami egy hálaadás Isten
adományaiért, főként Fiának, mint
Üdvözítőnek
elküldéséért.
A
prefáció a „Sanctus, a Szent vagy,
Uram” imádságával zárul, amit
rendszerint éneklünk. Szép dolog
énekelni a Sanctust, amikor az
egész közösség hangja egyesül az
angyalok és szentek énekével Isten
dicséretében és dicsőítésében.
A következő rész a Lélekhívás –
epiklézis –, amelyben a pap a Lélek
erejével megszentelje a kenyeret és
a bort, amit a pápa egyszerűsítve
így mondott: Lehívjuk a Szentlelket,
hogy a kenyérben és a borban ott
legyen jelen Jézus. A Szentlélek
műve
és
Krisztus
szavainak
hatékonysága,
a
pap
által,
valóságosan megjelenítik a kenyér
és bor színe alatt az ő Testét és
Vérét, a kereszten egyszer s
mindenkorra felajánlott áldozatát.
Jézus ebben nagyon határozott volt
– magyarázta ismét szabadon a
pápa: Hallottuk, ahogy Szent Pál
elmondja Jézus szavait: „Ez az én
testem, ez az én vérem”. Maga
Jézus mondta. Ne gondoljunk
különös dolgokra, hogy miként lehet
egy ilyen dolog… Ez Jézus Teste!
És kész! A hit, a hit jön a
segítségünkre, hogy elfogadjuk. Ez
a hit aktusa: Krisztus teste és vére!
Hitünk szent titka! – ahogy mondjuk
a konszekráció, a kenyér és a bor
megszentelése után, amire mi egy
énekelve mondott akklamációval
válaszolunk.
Az Úr halála és feltámadása
emlékezetét
ünnepelve
és
dicsőséges eljöttét várva, az egyház
felajánlja az Atyának az áldozatot,
mely kiengeszteli az eget és a
földet: felajánlja Krisztus húsvéti

áldozatát és vele együtt önmagát,
kérve a Szentlélek erejében, hogy
Krisztusban egy test és egy lélek
legyünk, hiszen az egyház azt akarja,
hogy egy test és egy lélek legyünk –
ismételte meg Ferenc pápa. Ez a
szentáldozás
kegyelme
és
gyümölcse: azért vesszük Krisztus
testét, hogy azzá legyünk, amit
eszünk, vagyis a világban ma élő
Testévé.
A szentáldozás titka, hogy az egyház
egyesül Krisztus áldozatával és
közbenjárásával.
Ebben
az
értelemben a katakombákban az
egyházat gyakran ábrázolták úgy,
mint egy kitárt karú, imádkozó
asszonyt. Ő az orante, az imádkozó
egyház – és Ferenc pápa felidézte az
Apostolok Cselekedeteiből az egyház
képét, mely imádkozott a börtönben
ülő Péter apostolért: az egyház pedig
állhatatosan imádkozott érte. Amikor
misére
megyünk,
akkor
ezért
megyünk oda: az egyház imádkozik –
emlékeztetett a pápa.
Az eucharisztikus ima összegyűjti a
szeretet
tökéletességében
a
gyermekeit, egységben a pápával, a
püspökkel,
akiket
név
szerint
megemlítünk. Ez annak a jele, hogy
az ünneplésben egységben vagyunk
az egyetemes egyházzal és a helyi
egyházzal. Az egyház tagjaiért
mondott könyörgés egyaránt szól
élőkért és holtakért, a mennyei örök
boldogság
reményében,
a
Szűzanyával és a szentekkel együtt.
Senki
nem
felejtenek
ki
az
eucharisztikus imából, de ha valaki
barátai, rokonai közül meg akar név
szerint említeni valakit, tegye meg a
szívében, csendben, vagy pedig
írassa
fel
és
kérje
a
név
megemlítését. A stóladíj kapcsán a
pápa megjegyezte, hogy a szentmise,
mint Krisztus áldozata, a megváltás
ingyenes. Adományt lehet adni, de
fizetés nincs és ezt fontos megérteni!
– kérte Ferenc pápa.
A doxológia, a záródicsőítés egy ősi
ima, mely összefoglalja mindazt, ami
az eucharisztikus imában történt.
Segít továbbá abban, hogy hálát
adjunk mindig és mindenütt, hogy
sajátunkká
tegyük
a
szeretet
adományát, és hogy építsük az
egyház tényleges közösségét – zárta
katekézisét Ferenc pápa.

(vl)
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