KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XVI. évfolyam 17. szám

2018. május 6.
Húsvét 6. vasárnapja

„Zengjetek az Úrnak új éneket”

Egyházközségünk
hirdetései:
Május 6. Húsvét 6. vasárnap:
08:00 – +Teréz és Teréz
10:00 – +Édesanya
19:00 – +Kornélia
Május 7. Húsvét 6.hét hétfő:
Boldog Gizella
06:30 – Beteg József
Május 8. Húsvét 6.hét kedd:
6:30 –
Május 9 Húsvét 6.hét szerda:
6:30 –
Május 10. Húsvét 6.hét
Áldozócsütörtök:
06:30 –
17:00 - 19:00: Szentségimádás a
templomban
Május 11. Húsvét 6. hét péntek:
18:00 – 19:00 Gyóntatás nem
lesz!
19:00 – Igeliturgia
Május 12. Húsvét 6. hét
szombat:
19:00 – +Eszter
Igeliturgia
Május 13. Húsvét 7. vasárnap:
Urunk mennybemenetele
08:00 – +Szülők, Nagyszülők
Igeliturgia
10:00 – +Szülők
Igeliturgia
19:00 – +István
A szentmise olvasmányai:
ApCsel 10,25-26.34-35.44-48
Zsolt 97
1Jn 4,7-10
Jn 15,9-17

BETLEHEM Ima és
Életvédő Csoport
Május 7. hétfő 11 és 12 óra
között
Helyszín: domonkos nővérek, Fő
u. 192/A
alatti (zöld kapus
bejáratán keresztül megközelíthető) épületében.
Mindenkit szeretettel várunk.
*****************************

Szentségimádás
áldozócsütörtökön
Május 10-n az egyházmegye
összes templomában 17-19 óra
között szentségimádás lesz! Az
imádság vezetését végzik:
17.00-17.30 A Domonkos
nővérek
17.30- 18.00 A rendszeres
szentségimádó csoport
18.00- 18.30 Fiatalok csoportja
18.30- 19.00 Az Egyházközség
képviselő-testülete
Mindenkit szeretettel várunk!

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

KÉSZ EST
Május 10. csütörtök 19.00
Szent László Ház

A budai Várhegy
hidrogeológiája
Meghívott előadónk:
Dr. Hajnal Géza
egyetemi docens
,, Mert az Úr, a te Istened jó
földre visz be téged; bővizű
patakoknak, forrásoknak és mély
vizeknek földére, a melyek a
völgyekben és a hegyeken
fakadnak.” 2.Törv.Könyv
Mindenkit szeretettel várunk
***************************

ninivei keresztények
Az
előadás
a
Pázmány
Egyetemen volt, az ÜKERHÁT

(Üldözött Keresztények Helyettes
Államtitkársága)
szervezte,
a
vendég pedig egy Teleskof
(másképp Telskuf vagy Tell
Aszkuf) nevű város plébánosa volt
a Ninivei - fennsíkról, Irakból és
négy fiatal keresztény mérnök.
Azért jöttek, mert abból a pénzből,
amit a magyar államtól kaptak,
befejezték az építkezést. Hét
napig ünnepelt a település népe,
tegnap véget ért az ünnepség,
aztán repülőre ültek és eljöttek
köszönetet
mondani
és
beszámolni, hogy mit építettek a
pénzből.
Ezer
lakóházat,
befejezték az iskolát, közösségi
házat építettek, de mindenek előtt
egy új templomot. Sok-sok diát
hoztak a romos és újjáépített
házakról.
Mindent
maguk
csináltak, hogy minél többet ki
tudjanak hozni a pénzből. És
először azok jutnak otthonhoz,
akik nem mentek el Irakból.
A
választások
előtt
a
településükön minden keresztény
imádkozott Magyarországért. Ott,
távol Irakban, a Ninivei-fennsíkon
értünk imádkoztak! A lakhelyüket
elnevezték
Magyarország
leányának.

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

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
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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

Ferenc pápa katekézise Krisztust csak feltétel nélkül
lehet követni
Nem lehet egyszerre jóban lenni
Istennel és az ördöggel. Ezért kell
a keresztségben ellene mondani a
Sátánnak, felégetve minden hidat
magunk mögött, hogy Krisztus
útját válasszuk. Ferenc pápa
május 2-i szerdai általános
audienciáján
folytatta
a
keresztségről szóló katekézissorozatát.
A Szentlélek ereje tölti meg a
keresztvizet
A víz egyetemesen elismert
természeti jelkép, az élet és a jólét
szimbóluma.
Lehet
azonban
halálos is, amikor kilép medréből
és eláraszt mindent, mint ahogy
megvan az a képessége is, hogy
lemosson, megtisztítson. A Biblia
Isten
megnyilvánulásait
és
ígéreteit a víz jelén keresztül írja
le. A víz ugyanakkor nem
hordozza önmagában a bűnök
eltörlésének hatalmát, ehhez a
Szentlélek működése szükséges.
Az egyház ezért így fohászkodik:
„Add, Urunk, hogy Fiad által
szálljon le erre a vízre a
Szentlélek ereje, hogy mindazok,
akik
Krisztus
halálába
temetkeznek
a
keresztség
vizében, életre is keljenek Ővele”.

A víz bibliai megjelenései
A vízszentelő imádság azt
mondja,
hogy
Isten
arra
készítette a vizet, hogy a
keresztség jele legyen, és
emlékeztet a víz főbb bibliai
megjelenéseire. (Isten lelke a
vizek fölött lebegett a teremtés
kezdetén; Isten az újjászületés
módját a vízözön által mutatta
meg; száraz lábbal vezette át a
Vörös-tengeren fiait, hogy a
fáraó rabigájából szabaduló
népe a megkereszteltek előképe
legyen. Szent Fiára leszállott a
Szentlélek ereje, amikor a
Jordán
vizében
megkeresztelkedett,
majd
a
kereszten a vérrel együtt víz
fakadt oldalából.)
Ezek emlékezetében
kérjük
Istent,
hogy
árassza
a
keresztvízre a meghalt és
feltámadt Krisztus kegyelmét. Így
ez a víz átalakul olyan vízzé,
amely magában hordozza a
Szentlélek erejét. És ezzel
kereszteljük meg az embereket,
felnőtteket
és gyermekeket,
mindenkit
–
magyarázta
katekézisében Ferenc pápa.
Amennyire ellene mondok a
Sátánnak, annyira követem
Istent
A víz megáldása után jutunk el a
kereszteléshez. Ekkor ellene
mondunk a Sátánnak és
megvalljuk hitünket; ez a két
aktus szorosan összetartozik.
Amennyire ellene mondok a
Sátán
cselekedeteinek
és
csábításának, annyira leszek
képes igent mondani Istennek,
aki arra hív, hogy Őt kövessem
gondolataimban
és
cselekedeteimben. Az ördög
megoszt, Isten pedig egyetlen
népben egyesíti az embereket, a
közösséget. Nem lehet úgy
követni
Krisztust,
hogy
feltételeket szabunk. El kell
szakadni bizonyos kötelékektől,
hogy valóban újakat kössünk.
Van, aki bizonytalankodik és
megpróbál Istennel és az

ördöggel is jóban lenni. Ez
azonban
nem
megy:
vagy
Istennel vagy jóban, vagy az
ördöggel – figyelmeztetett a
pápa. Ezért tartozik egybe a
Sátánnak való ellene mondás és a
hitünk megvallása. Föl kell égetni
magunk mögött a hidakat, hogy új
útra lépjünk, ami Krisztus.
Felelős döntés a hitvallás
Egyes szám első személyben
válaszolunk,
amikor
a
kereszteléskor
megkérdezik
tőlünk: Ellene mondasz-e a
Sátánnak, minden cselekedetének
és csábításának? Ellene mondok.
Így felelünk. Nem személytelenül
vagy többes számban. Én ellene
mondok.
Ugyanígy,
amikor
megvalljuk hitünket, azt mondjuk:
hiszek. Én ellene mondok és én
hiszek. Ez a keresztség alapja –
jelentette ki a pápa. Egy felelős
döntés, ami az Istenbe vetett
bizalom konkrét gesztusaiban
fejeződik ki. A hitvallás feltételez
egy elkötelezettséget, amelyet
maga a keresztség segít majd
megtartani az élet különböző
helyzeteiben és próbatételeiben.
„Fiam, ha Istennek szeretnél
szolgálni, készülj fel igen sok
megpróbáltatásra” (Sir 2,1) – így
szól Izrael ősi bölcsessége.
Vagyis arra szólít, hogy készüljünk
fel a harcra, amihez a Szentlélek
jelenléte ad majd nekünk erőt.
A szentelt víz emlékeztet minket
a keresztségre
Kedves testvérek, amikor a
szentelt vízbe mártjuk a kezünket
– belépve egy templomba – és
keresztet
vetünk,
gondoljunk
örömmel és hálával a kapott
keresztségünkre. A szentelt víz a
keresztségre emlékeztet minket,
és mondjunk újra áment – ami azt
jelenti, hogy örülünk –, hogy
életünk során elmerüljünk a
Szentháromság szeretetében –
zárta szerda délelőtti katekézisét
Ferenc pápa. (ga)
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