KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XVI. évfolyam 21. szám

2018. június 3.

. Krisztus Szent Teste és Vére vasárnap
„Veszem az üdvösség kelyhét, és az Úr nevét hívom segítségül.”

Egyházközségünk
hirdetései:
Június 3. Krisztus Szent Teste
és Vére, Úrnapja vasárnap:
08:00 – Hálaadás
10:00 – +József
19:00 –+Márta
Június 4. Évközi 9.hétfő:
06:30 –
Június 5. Évközi 9. kedd:
Szent Bonifác püspök és vértanú
6:30 –
Június 6 Évközi 9. szerda:
Szent Norbert püspök
6:30 –
Június 7. Évközi 9. csütörtök:
06:30 –
18:30 - 19:30: Szentségimádás a
domonkos nővéreknél
Június 8. Évközi 9. péntek:
Jézus Szentséges Szíve
18:00 – 19:00 Gyóntatás
19:00 – Hálaadás
Június 9. Évközi 9. szombat:
19:00 – +Lívia
Június 10. Évközi 10. vasárnap:
08:00 – +Szülők, Nagyszülők
10:00 – +Margit,+Margit
19:00 – Élő Margit, +Margit,
+Margit, +Margit
A szentmise olvasmányai:
Ter 3,9-15
1Sám 2
2Kor 4,13-5,1
Mk 3,20-35
*****************************

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

kinyilvánították
békére.

szándékukat

a

BETLEHEM imacsoport
A BETLEHEM imacsoport júniusi
összejövetelét
június
4-én,
hétfőn a szokásos időben: 11-től
12-ig tartjuk Budakeszin, a
domonkos nővéreknél (Fő utca
192/A - zöld kapus bejárat).
Szeretettel várjuk imádkozó
társainkat!

*******************nyári színház
Makkosmárián
Június 8., 9., és 10-n 21 óra

Ungváry Zsolt:
A Boldog
Képzeletbeli tárgyalás Apor
Vilmos emlékére
A jegyek kaphatók a Budakeszi
Polgármesteri Hivatalban Bakács
Bernadettnél, és az Erkel Ferenc
Művelődési Központban.
Jegyárak: 2100 Ft.
Helyszíni jegyvásárlás: 3500Ft.
Támogató jegy: 1000Ft.
Online jegyvásárlás: jegy.hu
Eső esetén a Prohászka Gimnázium
lesz a játszás helyszíne.

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

Ferenc pápa katekézise engedjük, hogy átjárjon
minket a Szentlélek
A szerdai általános kihallgatáson
a Szent Péter téren a pápa ismét
a bérmálkozásról szólt. A
zarándokok köszöntésekor pedig
üdvözölte
a
dél-koreai
taekwondo
harcművészet
sportolóit, akik fekete-fehérbe
öltözve rövid bemutatót tartottak
a
Szentatyának.
A
pápa
megköszönte
nekik,
hogy

Debora
Donnini/Somogyi
Viktória – Vatikán
A
Szentlélek,
amelyet
a
bérmálkozáskor nyerünk el, „meg
nem érdemelt ajándék”. Engedjük,
hogy átjárjon
minket,
hogy
tükrözni tudjuk Jézust a mai
világban. Ez alkalommal is a
bérmálkozásnak
szentelte
katekézisét
sorozatának
keretében,
amelyben
a
szentségeket veszi sorra. Ezen a
szerdán a bérmálkozás szentsége
és a keresztény beavatás közötti
bensőséges viszonyt állította a
középpontba beszédében.
Kézrátétel
A bérmálkozók arra kapnak
meghívást, hogy újítsák meg az
ígéreteket, amelyeket szüleik és
keresztszüleik
tettek
megkeresztelésükkor. Most saját
maguk vallják meg az egyházba
vetett hitüket és válaszolnak
„hiszemmel” a püspök kérdéseire.
A főpásztor kezét a bérmálkozók
fejére helyezi és kéri Istent, hogy
töltse el őket a Vigasztaló
(Paraclitus) Szent Lelkével.
A Lélek a sokszínűség szerzője
és az egység megteremtője
A Szentlélek két tulajdonsága a
sokféleség
és
az
egység.
Egyrészt az egyetlen Lélek átadja
ajándékait: a bölcsesség, a tudás,
a jótanács, az erősség, a
tudomány, az irgalmasság és a
szent félelem lelkét. Ezekről az
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ajándékokról
beszélt
Izajás
próféta és Szent Pál. A Szentlélek
tehát a sokszínűség szerzője és
ugyanakkor
az
egység
megteremtője. A Szentlélek adja
meg ezt a gazdagságot, amely
sokféle,
ugyanakkor
pedig
harmóniát teremt, vagyis egységet
a
spirituális
gazdagságban,
amellyel
mi
keresztények
rendelkezünk – hangsúlyozta a
pápa.
A krizmával való megkenés
Ezt követően a kézrátételen túl a
püspök egy másik gesztusáról
szólt a pápa: a bérmálkozó
homlokát megkeni az illatos
krizmaolajjal, ezáltal átadja a
szentséget. Ez a Lélek meg nem
érdemelt
ajándéka,
amelyet
hálával kell fogadnunk, helyet
adva
kimeríthetetlen
kreativitásának. Olyan ajándék ez,
amelyet
féltve
kell
őrizni,
tanulékonysággal párosítva és
hagynunk kell, hogy átjárjon
bennünket tüzes szeretete, mint a
viasz, hogy vissza tudjuk tükrözni
Jézus Krisztust a mai világban.
A krizmaolaj jelképesen kifejezi a
Lélek cselekedetét terápiás és
kozmetikai hatásai miatt. Ez tehát
a
Szentlélek
láthatatlan
ajándékának a látható pecsétje. E
jel által a bérmálkozó egy
eltörölhetetlen jegyet nyer, olyan
tulajdonságot, amely Krisztushoz
jobban
hasonlóvá
teszi
és
megadja neki a kegyelmet, hogy
kiárassza az emberek között „jó
illatát”.
Taekwondo bemutató: a béke
üzenete
A pápa katekézisét követően a
Taekwondo Szövetség dél-koreai
sportolói rövid bemutatót tartottak
a Szent Péter téren. Az előadás
végén a
dél-koreai fiatalok
szabadon engedtek egy fehér
galambot és egy óriásfeliratot
emeltek a magasba, amelyen a
következő szöveg volt olvasható:
„A
béke
értékesebb
a
győzelemnél”. Ferenc pápa nagy

szeretettel
fogadta
őket.
Köszönetet mondott a koreai
atlétáknak a bemutatóért, amely
a
béke
iránti
vágy
megnyilvánulása is volt. Ez egy
békeüzenet az egész emberiség
számára
–
fogalmazott
a
Szentatya.
Tehetségfejlesztő program a
Prohászkában
A játék személyiségfejlesztő hatása
szinte határtalan. A játék egy
tanulási folyamat melynek során
különböző megoldásokat igénylő
helyzetekkel
szembesülünk,
rákényszerülünk,
hogy
mérlegeljünk, és leküzdjük a
különböző akadályokat. Ezeknek a
helyzeteknek a megoldása nagyban
hozzájárul
a
problémamegoldó
gondolkodás fejlődéséhez. A játék
során észrevétlenül fejlődnek a
szociális
készségek
és
az
érzelmekre épülő képességek is,
mint például a barátság, a
figyelmesség.
Ebben
a
tanévben
pályázati
támogatással az Óbudai Egyetem
Neumann
János
Informatikai
Karával együttműködésben egy
izgalmas tehetséggondozó program
valósult meg az iskolában, melyet a
diákok és tanáraik is nagy
érdeklődéssel vártak.
A programok fókuszában
az
algoritmikus gondolkodás és a
digitális kompetencia fejlesztése állt.
A változatos és színes programok
nagy része az iskolában zajlott, de
több alkalommal az egyetem
szervezésében tartott előadásokon
is részt vettek a gyerekek, ahol
elsajátíthatták
a
programozás
alapjait, betekintést nyerhettek a
robotikába.
A tanév során három alkalommal
tartottunk a programban részt vevő
diákok
számára
személyiségfejlesztő tréninget, ahol
reálisabb képet alakíthattak ki
magukról a társaik visszajelzései
alapján. Változatos helyzetekben
gyakorolhatták
a
különböző
konfliktusok
kezelését,
az
együttműködést,
valamint
a
hatékony kommunikációt a közös
cél megoldása érdekében. Az
együttműködésnél nagyon fontos az
asszertivitás, hogy tudjuk, milyen
módon fejezzük ki a gondolatainkat
úgy, hogy se a saját, se a másik

érdekei ne sérüljenek, hogy a saját
értékeinket
megfelelően
tudjuk
megmutatni.
A program záró eseménye az
iszkaszentgyörgyi tehetségtábor volt,
ahol LEGO robot programozással és
nagyon
sok
szabadidős
tevékenységgel töltöttek 3 napot a
diákok és tanáraik. Voltak itt szumózó
robotok, kutyák, három szólamban
éneklő, vonalkövető és szortírozó
robotok, a gyerekek páronként
foglalkoztak
egy
programozási
feladattal.
Egyszerre
volt
szórakoztató,
kreativitást
és
problémamegoldó
gondolkodást
fejlesztő a program, szinte abba sem
akarták
hagyni
a
gyerekek!
Észrevétlenül
olyan
komoly
programozási
készségeket
sajátítottak
el,
melyeknek
a
későbbiekben is hasznát vehetik
majd.
Nagyon pozitív visszajelzést adtak a
program résztvevői az egész éves
munkáról, annak ellenére, hogy ez
mindenkinek sok plusz munkát és időt
kellett rászánnia. Idézet egy részvevő
visszajelzéséből: „A táborban a
pompás környezet biztosította, hogy
tiszta
fejjel
és
maximális
koncentrációval rengeteg érdekes és
gyakran vicces programot hozzunk
létre, csupán egy kis logikai
gondolkodás
kellett
hozzá.
A
programozás mellett még sokat
társasoztunk,
és
túráztunk
a
kastélykert közelében. Én nagyon
élveztem a programot és szívesen
vállalkoznék újra. Úgy érzem sokat
tanultam és nem is volt megterhelő.”
A pályázat a „Játszva alkoss!”- Az
algoritmikus
gondolkodás
fejlesztésétől
a
digitális
csúcstechnológiáig címet viselte,
azonosítója
NTP-MTTD-07-0011.

Zeleiné Huczik Katalin
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