KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XVI. évfolyam 19. szám

2018. május 20.
Pünkösdvasárnap
„”

Egyházközségünk
hirdetései:
Május 20. Pünkösdvasárnap:

A szentmise olvasmányai:
ApCsel 2,1-11
Zsolt 103
1Kor 12,3b-7.12-13 vagy Gal
5,16-25
Jn 20,19-23 vagy Jn 15,2627;16,12-15

08:00 – Hálaadás
10:00 – +Lukács József atya
Elsőáldozás!
19:00 – Rózsafűzér Társulat élő
és elhunyt tagjaiért

Gyermekeknek szánt mise
Makkosmária

Május 21. Pünkösdhétfő:
08:00 – +Lőrinc

Május 27. 10:00
Mise után agapé a kertben.
*****************************

Május 22. Évközi 7. kedd:
Szent Rita szerzetesnő
6:30 – Hálaadás
Május 23 Évközi 7. szerda:
Boldog Apor Vilmos püspök és
vértanú
6:30 – Élő Erzsébet
Május 24. Évközi 7. csütörtök:
Szűz Mária, a keresztények
segítsége
06:30 – Hálaadás
18:30 - 19:30: Szentségimádás a
domonkos nővéreknél
Május 25. Évközi 7. péntek:
18:00 – 19:00 Gyóntatás
19:00 – +Anna
Május 26. Évközi 7. szombat:
19:00 – Kőrösi család élő és
elhunyt tagjai
Május 27. Szentháromság
vasárnap:
08:00 – Szűz Mária tiszteletére
10:00 – +Nándor testvéreink
19:00 –+Irma és családzagok

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

emlékkiállítás
Május 27. vasárnap
10.00-18.00

Komáromi
János
emlékkiállítása
Makkosmária kegytemplom
kertjében
Mindenkit nagy
szeretettel várunk!
Komáromi Mária és
barátai
***********************
nyári színház
Makkosmárián
Június 8., 9., és 10-n 21 óra

Ungváry Zsolt:
A Boldog
Képzeletbeli tárgyalás Apor
Vilmos emlékére
Június 8. 9. 10-én
Ungváry
Zsolt: „A Boldog” című színműve
jelent majd felejthetetlen élményt
azoknak, akik kíváncsiak, milyen
erő lakik egy olyan emberben,
aki igaz, jó és hűséges marad a

rábízott
emberekhez
a
legnehezebb helyzetben is.
Hivatásos színészek játszanak
együtt
tehetséges
budakeszi
polgárokkal,
élőzene,
látványszínház, lelki élmény vár a
nézőkre.
Az előadás költségeit a jegyárból
fedezzük. Kérjük, segítsék a
produkció létrejöttét a jegyek
mielőbbi megvásárlásával.
A jegyek már kaphatók a
Budakeszi Polgármesteri
Hivatalban Bakács Bernadettnél,
és az Erkel Ferenc Művelődési
Központban.
Jegyárak: 2100 Ft.
Családi jegy: 5100Ft. /Két szülő,
maximum négy gyermek, csak
elővételben./
Helyszíni jegyvásárlás: 3500Ft.
Támogató jegy: 1000Ft.
Online jegyvásárlás: jegy.hu
Eső esetén a Prohászka
Gimnázium lesz a játszás
helyszíne.
***************************

Ferenc pápa katekézise - A
megkeresztelt ember
fehérruhás, világító lámpás
A keresztség lelki hatásairól szóló
tanításával befejezte Ferenc pápa
a keresztségről szóló katekézis
sorozatát. A fehér ruha a lélek új
méltóságát, az égő gyertya
Krisztus világosságát jelzi és
ezáltal a megváltás kegyelmébe
öltözött új ember imádkozhatja a
Miatyánk imádságot.
P. Vértesaljai László SJ – Vatikán
A
Krisztusban
és
a
Szentlélekben való új élet jelei
Ma befejezzük a
szentségéről szóló

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

keresztség
ciklust –

kezdte katekézisét Ferenc pápa.
Ennek a szentségnek a lelki
hatásai ugyan láthatatlanok a
szemnek, de hatékonyak annak a
szívében, aki új teremtménnyé
vált és kifejezést nyernek a fehér
ruha
és
az
égő
gyertya
átadásával.
Az újjászületés fürdője után –
mely képes újjáteremteni az
embert a valódi szentségben –
természetesnek tűnt kezdettől
fogva,
hogy
az
újonnan
megkereszteltek fehér ruhába
öltöznek és égő gyertyát kapnak a
Krisztusban és a Szentlélekben
való élet hasonlóságára. A fehér
ruha, értelmezte
a pápa,
miközben jelképesen kifejezi a
szentségben
megtörtént
eseményt, az isteni dicsőségben
átalakultak állapotát hirdetik.
Hogy mit is jelent Krisztusba
öltözni,
arra
Pál
apostol
emlékeztet, amikor leírja azokat
az
erényeket,
melyeket
a
megkeresztelteknek kell ápolni
magukban: „Mint Istennek szent
és kedves választottai, öltsétek
magatokra az irgalmasságot, a
jóságot, a szelídséget és a
türelmet. Viseljétek el egymást, és
bocsássatok meg egymásnak, ha
valakinek panasza van a másik
ellen. Ahogy az Úr megbocsátott
nektek, ti is bocsássatok meg
egymásnak.
Legfőként
pedig
szeressétek egymást, mert ez a
tökéletesség köteléke” (Kol 3,1214).
Az első századoktól fogva a
keresztséget megvilágosításnak
nevezték
A húsvéti gyertyáról meggyújtott
láng átadása felidézi a keresztség
hatását:
Vegyétek
Krisztus
világosságát! – szól a pap a
keresztelés szertartása során.
Ezek a szavak azt fejezik ki, hogy
nem mi vagyunk a fény, hanem a
világosság maga Jézus Krisztus,
aki feltámadva a halálból, legyőzte
a gonosz sötétségét. Mi arra
hívattunk, hogy befogadjuk az ő
ragyogását – emelte ki a pápa.
Ahogy a húsvéti gyertya fényt ad
az egyes gyertyáknak, így a

feltámadt Úr szeretete lángra
lobbantja a megkereszteltek
szívét, fénnyel és meleggel
töltve el azokat. Éppen ezért az
első
századoktól fogva
a
keresztséget megvilágosításnak
nevezték.
A keresztény
nevelés
a
gyermek a joga
Ez
ugyanis
a
keresztény
hivatásunk: „mindig Isten fiaiként
járjunk és tartsunk ki a hitben” –
idézett a pápa a felnőtt
keresztelés szertartásából. Ha
gyerekekről van szó, a szülők
feladata
a
keresztszülőkkel
együtt, hogy gondoskodjanak a
keresztségi kegyelem lángjáról a
kicsinyeikben, arra segítve őket,
hogy legyenek állhatatosak a
hitben. A keresztény nevelés a
gyermeknek a joga – szögezte le
kétszer is a pápa. Ez a nevelés
ugyanis arra irányul, hogy
fokozatosan
megismertesse
velük Isten tervét Krisztusban és
így
képesek
lesznek
megtisztítani a hitüket, amiben
megkeresztelték őket.
Krisztus
élő
jelenléte
megforrósítja a szívünket

gyermekek ugyanis megkapják a
Szentlélek
ajándékának
a
teljességét a bérmálásban és
részesülnek az Eucharisztiában,
miközben megtanulják, mit is
jelent az Isten felé fordulva
Atyának szólítani őt.
Engedd, hogy a keresztség
kegyelme gyümölcsöt hozzon a
szentség útján
A keresztségről szóló katekézis
végén Ferenc pápa megismételte
a Gaudete et Exsulate apostoli
buzdításában
tett
felhívást:
„Engedd, hogy a keresztség
kegyelme gyümölcsöt hozzon a
szentség útján. Engedd, hogy
minden szabad legyen benned az
Isten számára és válaszd az Istent
újból. Ne veszítsd el bátorságod,
mert tiéd a Szentlélek ereje és a
szentség, ami végül is a
Szentlélek
gyümölcse
az
életedben”
–
zárta
szerdai
katekézisét Ferenc pápa.

Krisztus élő jelenléte, amit őrizni,
védelmezni és tágítani kell, egy
olyan lámpás, mely megvilágítja
a lépteinket; olyan világosság,
mely irányt ad döntéseinknek.
Olyan
láng
az,
mely
megforrósítja annak a szívét, aki
az Úr elé járul és képessé tesz
bennünket arra, hogy segítsünk
annak, aki velünk együtt jár,
egészen
a
vele
való
elszakíthatatlan
közösségig.
Arról a napról írja a Jelenések
könyve:
„Nem lesz többé
éjszaka, és nem szorulnak rá a
lámpa világítására, sem a nap
fényére. Az Úr, az Isten ragyogja
be őket, és uralkodni fognak
örökkön-örökké” (Jel 22,5).
A keresztelés a Miatyánkba
torkollik
A keresztségi szertartás a
Miatyánk imádságával ér véget,
amely
valóban
Isten
gyermekeinek az imája. A
keresztségben
újjászületett
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