KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XVI. évfolyam 11. szám

2018. március 18
Nagyböjt 5. vasárnap

„Istenem, kérlek téged, teremts bennem tiszta szívet.”

Egyházközségünk
hirdetései:
Március 18. Nagyböjt 5.
vasárnap:
08:00 – +Szülők
10:00 – +József
11:00 – ’gyermek’ mise
18:00 – Rózsafűzér Társulat élő
és elhunyt tagjaiért
Gyűjtés a Szentföld javára!
Március 19. Hétfő:
Szent József
6:30 – +József és családtagok
18:00 – szentmise a
kitelepítettekért
Március 20. Kedd:
6:30 – Betegekért, szenvedőkért
Március 21. Szerda:
6:30 – Vivien gyógyulásáért
Március 22. Csütörtök:
6:30 – Beteg Judit
18:30 – 19:30 – Szentségimádás
a domonkos nővéreknél
Március 23. Péntek:
17:00-18:00 – Gyóntatás nem
lesz
18:00 –
Szentmise után keresztút
Nagyböjt péntekjein hústilalom
van.
Március 24. Szombat:
17:00 – ’gyermek’ mise
18:00 - + Szülőkért
Március 25. Virágvasárnap:
08:00 –
10:00 –
19:00 –
ÓRAÁTÁLLÍTÁS

A szentmise olvasmányai:
Jer 31,31-34
Zsolt 50
Zsid 5,7-9
Jn 12,20-33

Óraátállítás
Március utolsó vasárnapján 25-n
hajnalban az órákat előre kell
állítani! Ezzel kezdetét veszi a
nyári miserend: az esti
szentmisék 19 órakor kezdődnek
és értelemszerűen a pénteki
gyónás ideje is 18 órára tolódik.

Szentségimádás
: A Katolikus Egyházunkért,
egyházközségünkért, hazánkért
imádkozunk.

Jegyes oktatás
A foglalkozások hétfőnként 19
órakor vannak!
Domonkos ház, zöld kapu.
************************************

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

Rendtörténeti
kiállítás
Március 23. péntek 17 óra
Szent László Ház

800 éves a Domonkos
Rend
Magyarországon
rendtörténeti kiállítás előadással
egybekötött megnyitója
Előadó:
Dr. Zágorhidi Czigány Balázs
gyűjteményvezető
Menyitja:
Kristóf atya

********************
Keresztút német
nyelven
Március 24. szombat 15 óra
Budakeszi Kálvária
A keresztutat vezeti Mirk István,
közreműködik a Budakeszi
Hagyományőrző Kör Kórusa.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket
***********************

III. Budakeszi
keresztény találkozó
Március 24. szombat 9-16 óra
Prohászka O. Gimnázium
Sugározd Istent
Meghívott előadók:
Karsay Eszter református lelkész
Hafenscher Károly evang.lelkész
Turgonyi Zoltán katolikus filozófus
Minden korosztályt szeretettel
várunk. Lehetőség kisközösségbe
jelentkezéshez!

****************************
Tartós élelmiszer
gyűjtés a templomban
Március 11-18.
******************

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

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
rendezett állapotban legyen a
szokásos keresztútjárásra.
Köszönettel: Ligetfalvi Károly
Budakeszi Hagyományőrző Kör
elnöke

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: 191772321-13
A kedvezményezett neve: Prohászka
Ottokár Alapítvány

“Budakeszi Cserkészekért
Alapítvány”
Az alapítvány közhasznú
szervezet.
Kérjük, hogy személyi
jövedelemadójának második 1%van idén is támogassa
ifjúságnevelő munkánkat!
Adószám: 18693805-1-13

Isten emberiség iránti nagy
szeretete a keresztény öröm
oka – Ferenc pápa Úrangyala
imádsága

Nagyböjt
negyedik,
„laetare”
vasárnapján Ferenc pápa Isten
emberiség iránti nagy szeretetéről
fejtette ki gondolatait a Szent Péter
téren összegyűlt 30 ezer hívőnek.
Ez a vasárnap az örvendezés
vasárnapja,
mivel
a
liturgia
bevonulási kezdőéneke ezekkel a
szavakkal buzdít az örömre: „Örülj,
Jeruzsálem, s ujjongjatok ti is mind,
akik
szeretitek!
Örüljetek
és
vigadjatok,
akik
gyászoltatok
miatta!”. Így kezdődik a szentmise.
Mi az oka ennek az örömnek? –
tette fel a kérdést a pápa. Az ok
Isten nagy szeretete az emberiség
iránt, mint ahogy a vasárnapi
evangéliumi szakasz hirdeti: „Mert
úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta oda, hogy aki
hisz benne, az el ne vesszen,
hanem örökké éljen” (Jn 3,16).
Ezek a szavak, amelyeket Jézus
Nikodémussal
folytatott
beszélgetése
során
ejtett
ki,
összefoglalják
a
keresztény
hithirdetés középpontjának témáját:
Isten közbelép a reménytelennek
látszó helyzetekben is, felkínálja az
embernek az üdvösséget és az
örömet. Isten ugyanis nem külső
szemlélő,
hanem
belép
az
emberiség
történelmébe,
„beleavatkozik” életünkbe, belép,
hogy kegyelmével áthassa és
üdvözítse azt.
Arra kaptunk meghívást, hogy
meghallgassuk
a
keresztény
tanításnak
ezt
az
üzenetét,
visszautasítva a kísértést, hogy
saját magunkban bízzunk, hogy
Istent mellőzve akarjunk élni,
követelve az Őtőle és Szavától való
teljes szabadságot. Amikor ismét
megtaláljuk a bátorságot, hogy
elfogadjuk saját magunkat annak,
amik vagyunk – ehhez pedig
bátorság kell – akkor észrevesszük,
hogy
számolnunk
kell
törékenységünkkel és korlátainkkal.
Akkor előfordulhat, hogy magával
ragad bennünket az aggodalom, a
holnapért való nyugtalanság, a
betegségektől és a haláltól való
félelem.
Ez a magyarázata annak, hogy
sokan kiutat keresve veszélyes
mellékutakra lépnek, mint például a
kábítószer, a babonák, a mágia
káros szertartásainak alagútja. Jó,
ha ismerjük saját korlátainkat,
törékenységünket, nem azért, hogy

kétségbe essünk, hanem azért, hogy
azokat felajánljuk az Úrnak. Ő segít
nekünk a gyógyulás útján, kézen fog
és soha nem hagy magunkra, soha!
Isten velünk van és ezért „örvendek”,
„örvendünk”
ma:
„Örvendj,
Jeruzsálem” – mert Isten velünk van.
Miénk az irgalmasságban gazdag
Atya Istenbe vetett igazi és nagy
reménység, mivel az Atya nekünk
adta Fiát, hogy üdvözítsen bennünket
és ez a mi örömünk. Van sok
szomorúságunk is, de ha valódi
keresztények vagyunk, akkor van
bennünk remény, az a kicsiny öröm,
amely növekedik és biztonságot ad.
Ne bátortalanodjunk el, amikor látjuk
korlátainkat,
bűneinket,
gyengeségeinket: Isten közel van,
Jézus a kereszten van, hogy
meggyógyítson bennünket. Ez az
Isten szeretete. Nézzünk a keresztre
feszített
Jézusra
és
mondjuk
magunkban: „Isten szeret engem”.
Igaz, hogy vannak ezek a korlátok,
ezek a gyengeségek, ezek a bűnök,
de Ő nagyobb a korlátoknál, a
gyengeségeknél és a bűnöknél. Ne
felejtsétek el ezt: Isten nagyobb
gyengeségeinknél, hűtlenségeinknél,
bűneinknél. Fogjuk meg az Úr kezét,
tekintsünk a keresztre feszített
Jézusra és haladjunk előre.
Mária, az Irgalmasság Anyja helyezze
el szívünkben azt a bizonyosságot,
hogy Isten szeret bennünket. Álljon
mellettünk azokban a pillanatokban,
amikor
magányosnak
érezzük
magunkat, a kísértésekben, amikor
meg akarjuk adni magunkat az élet
nehézségeinek. Adja át nekünk Fia,
Jézus érzelmeit, hogy nagyböjti utunk
váljon a megbocsátás, a befogadás
és a szeretet tapasztalatává.
Az Úrangyala elimádkozása után
Ferenc pápa köszöntötte a római
híveket, az olasz és külföldi
zarándokokat. Külön üdvözölte a világ
különböző
részeiről
érkezett
egyetemistákat, akik az első vatikáni
„hackathon”
(hack-maraton)
összejövetelen vettek részt. „Kedves
fiatalok, szép dolog, ha értelmünket,
amelyet Isten ad nekünk, az igazság
és
a
legnagyobb
szükséget
szenvedők szolgálatába állítjuk” –
mondta Ferenc pápa.
(vm)
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