KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XVI. évfolyam 20. szám

2018. május 27.

Szentháromság vasárnap
„Boldog az a nemzet, melyet az Úr örökbe fogadott.”

Egyházközségünk
hirdetései:
Május 27. Szentháromság
vasárnap:
08:00 – Szűz Mária tiszteletére
10:00 – +Nándor testvéreink
19:00 –+Irma és + családtagok
Az Ethalon kiadó keresztény
témájú és klasszikus filmek DVD
lemezeit árulja a délelőtti
szentmisék előtt és után

Róm 8,14-17
Mt 28,16-20
*****************************

SZENTSÉGIMÁDÁS
Az Eucharisztikus
Kongresszusra való készületünk
második közös családos

SZENTSÉGIMÁDÁSÁT

17 órakor.
A budaszentlőrinci pálos
kolostor története"
Bemutató és vezetés a helyszínen
Vezetőnk: Bencze Zoltán régész
Erre a programunkra fiatalokat és
családokat is szeretettel várunk!

*******************nyári színház
Makkosmárián

plébániatemplomunkban 2018.
május 31-én, csütörtökön este
6-7-ig tartjuk.
Mindenkit szeretettel hívunk és
várunk!

Június 8., 9., és 10-n 21 óra

Május 28. Évközi 8.hétfő:
06:30 –

***********************
Gyermekeknek szánt mise
Makkosmária

Képzeletbeli tárgyalás Apor
Vilmos emlékére

Május 29. Évközi 8. kedd:
6:30 –

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

Május 30 Évközi 8. szerda:
Szent István király ereklyéinek
átvitele
6:30 –

emlékkiállítás

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

Május 31. Évközi 8. csütörtök:
06:30 –
18:00 - 19:00: Szentségimádás a
templomban
Június 1. Évközi 8. péntek:
Szent Jusztínusz vértanú
18:00 – 19:00 Gyóntatás
19:00 – +Kornélia
Június 2. Évközi 8. szombat:
19:00 – +Gábor
Június 3. Krisztus Szent Teste
és Vére, Úrnapja vasárnap:
08:00 – Hálaadás
10:00 – +József
19:00 –+Márta
A szentmise olvasmányai:
MTörv 4,32-34.39-40
Zsolt 32

Május 27. vasárnap
10.00-18.00

Komáromi
János
emlékkiállítása
Makkosmária kegytemplom
kertjében
Mindenkit nagy
szeretettel várunk!
Komáromi Mária és
barátai
***********************
Széchenyi Baráti Kör
minden kedves érdeklődőt és
Széchenyi tisztelőt szeretettel
vár rendhagyó helyszínen,
2018. május 30-án szerdán
délután a következő
programjára.
Találkozó a 22-es busz
Szépjuhászné buszmegállójában

Ungváry Zsolt:
A Boldog

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

Eső esetén a Prohászka
Gimnázium lesz a játszás
helyszíne.
***************************

Ferenc pápa katekézise - a
Lélek erősítő tanúságtétele a
megkereszteltekben
.
Ferenc
pápa
a
Szentlélek
tanúságtételét értelmezte, melyet
a megkereszteltek életében kifejt.
P. Vértesaljai László SJ –
Vatikán
A keresztségről szóló katekézissorozata után Ferenc pápa a
pünkösdi ünnepet követően arról a
tanúságtételről
elmélkedett,
melyet a Szentlélek művel a
megkereszteltekben,
miközben
mozgásba hozza az életüket,
megnyitva azt mások java felé. Ez
legjelesebb módon a bérmálás
szentségében
valósul
meg,
melyben a Szentlélek megerősíti a
keresztséget, annak kegyelmét.
Ti vagytok a föld sója és a világ
világossága!
Jézus nagy missziót bíz az
apostolokra, amikor így szól
hozzájuk: „Ti vagytok a föld sója
és a világ világossága!” (vö Mt
5,13-16).
Ezek
a
képek
magatartásunkra utalnak, mert a
sónak akár a hiánya, akár a
túlsúlya élvezhetetlenné teszi az
ételt, ahogy a fény hiánya vagy
éppen áradata megakadályozzák
a látást. Aki bennünket valóban
ízes sóvá tesz, mely megóv a
romlástól, és aki megvilágosító
fény lesz bennünk, az valóban
csak a Szentlélek! – hangsúlyozta
a pápa. Ezt az ajándékot kapjuk
meg a megerősítés, a bérmálás
szentségében.
A
bérmálás
megerősíti
a
keresztség kegyelmét
Ferenc pápa itt elidőzött a
megerősítés
témájánál.
A
katolikus egyház katekizmusára
hivatkozott:
„Nyugaton
a
confirmatio, azaz megerősítés név
egyszerre sugallja a keresztség
megerősítését, ami a keresztény
bevezetést teszi teljessé, és a
keresztségi kegyelem, valamint a
Szentlélek összes gyümölcseinek
a megerősítését (KEK 1297). A
bérmálás során megkapjuk a

Szentlelket a krizma, az illatos
kenet révén, mellyel a püspök
jelöl meg és tesz kenettel
megjelöltté, amire a Krisztus, a
Felkent szó egészen pontosan
utal – értelmezte a pápa.
A

Szentlékek ereje nélkül
semmit nem tehetünk
A keresztségben az isteni életre
születés az első lépés, ehhez
kell járulnia annak, hogy Isten
gyermekeiként
viselkedjünk,
vagyis hasonuljunk Krisztushoz,
aki az egyházban működik és
tevékenyen vegyünk részt a
világhoz szóló küldetésében.
Ehhez pedig szükség van a
Lélek kenetére, akinek ereje
nélkül „az emberben semmi nem
lehet” (vö Pünkösdi szekvencia).
A Szentlélek ereje nélkül semmit
nem tehetünk, a Szentlélek ad
erő nekünk ahhoz, hogy előre
menjünk. Ahogy Jézus egész
életét mindig a Szentlélek éltette,
így az egyház életét és minden
tagjának az életét is ugyanaz a
Lélek vezeti.
Jézus úgy mutatkozik meg
faluja
zsinagógájában,
mint Fölkent
Szűz
Máriától
születve
a
Szentlélek műveként, Jézus
magára veszi a küldetését
azután, hogy kiemelkedve a
Jordán
vízéből,
a
Lélek
Megszenteli őt és rajta marad.
Kifejezetten említést tesz erről
Jézus Názáret zsinagógájában,
ahol szép dolog azt látni – tette
hozzá szabadon a pápa –,
amikor Jézus bemutatja a
személyi azonosságát igazoló
dokumentumot. Azt mondja: Az
Úr Lelke van fölöttem, ő kent föl
engem, hogy örömhírt vigyek a
szegényeknek (Lk 4,18). Jézus
úgy mutatkozik meg faluja
zsinagógájában, mint Fölkent,
amint akit a Lélek fölkent –
pontosította.
A
Szentlélekkel eltelt Jézus az
Atya megígért Lelkének a
forrása.
Valójában
Húsvét
estéjén a Feltámadott rálehel az
apostolokra,
mondván:
„Vegyétek a Szentlelket!” és
Pünkösd napján a Lélek ereje
száll rá az apostolokra rendkívüli

módon. A föltámadt Krisztus
lehelete eltölti az egyház tüdejét,
valójában az apostolok ajka telik
el Szentlélekkel és megnyílnak
Isten nagy műve hirdetésére.
Isten
nagy
adománya,
a
Szentlélek
A
múlt
vasárnap
ünnepelt
Pünkösd az Egyház számára
ugyanaz, ami a Krisztusnak a
Lélekkel
való
felkenése
a
Jordánban, vagyis Pünkösd egy
missziós ösztönzés arra, hogy
életünket az emberek életének
megszentelésére
és
Isten
dicsőségére ajánljuk. Ha minden
szentségben
a
Szentlélek
működik, különleges módon a
bérmálásban, amit a hívek a Lélek
adományaként
kapnak
meg,
idézett a pápa VI. Páltól, majd
szabadon hozzáfűzte: Az olajjal
megkenés pillanatában a püspök
ezt mondja: Vedd a Szentlélek
ajándékának jelét. Ez Isten nagy
adománya, a Szentlélek. A
Szentlélek mindnyájunké, belülről.
A Lélek a szívünkben van, a
lelkünkben. A Lélek vezet minket
az életben, hogy igazi só és igazi
fény
legyünk
az
emberek
számára.
Keresztény
tanúságtétel:
megtesszük,
amit
a
Szentlélek tőlünk kér
Ha a keresztségben a Szentlélek
belemerít minket Krisztusba, a
bérmálásban Krisztus az, aki eltölt
minket a Lelkével, felszentel
minket tanúivá, élete és küldetése
ugyanolyan
részesévé
tesz
bennünket.
A
megbérmáltak
tanúságtétele
kinyilvánítja
a
Szentlélek befogadását és a
teremtő
sugallata
iránti
engedelmességet. Végül a pápa
feltette a kérdést: Hogyan lehet
látni,
hogy
megkaptuk
a
Szentlelket? Úgy, hogy betöltjük a
Szentlélek műveit, ha kimondjuk a
Lélek tanította szavakat. A
keresztény tanúságtétel abban áll,
hogy csak azt és mindazt
megtesszük, amit a Szentlélek
tőlünk kér, megadván hozzá az
erőt, hogy be is töltsük azt - zárta
katekézisét Ferenc pápa.

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

