KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XVI. évfolyam 23. szám

2018. június 17.

Évközi 11. vasárnap
„Mennyire jólesik nékem, tégedet, Uram, hálával dicsérnem.”

Egyházközségünk
hirdetései:

Papszentelés
egyházmegyénkben

Június 20 Évközi 11. szerda:

2018.
június
23-án,
az
egyházmegye hagyományának
megfelelően, Keresztelő Szent
János születésének ünnepén
tartják
a
papés
diakónusszentelést. Spányi Antal
megyéspüspök pappá szenteli
Rohrbacher János diakónust, és
diakónussá szenteli Mészáros
Barnabás, Mitrovics Zsolt és
Sisa István Lénárd akolitusokat.
A szertartásra délelőtt 10 órakor
kerül sor idén a Prohászka
emléktemplomban.
(Székesfehérvár, Kaszap István
u. 1, 8000).

6:30 – Betegekért, szenvedőkért

Könyvbemutató

Június 17. Évközi 11. vasárnap:
08:00 – +Családtagok
10:00 – +Rita
19:00 – Rózsafűzér Társulat élő
és elhunyt tagjaiért
Június 18. Évközi 11.hétfő:
06:30 – +Adrienn
Június 19. Évközi 11. kedd:
6:30 – Élő Tamás és családtagok

Június 21. Évközi 11. csütörtök:
Gonzága Szent Alajos szerzetes
06:30 – +Elizabet

2018. június 23-án 20 órakor, a
Múzeumok Éjszakája keretében
könyvbemutató lesz a Budakeszi
Tájházban.

Június 22. Évközi 11. péntek:
Fisher Szent János püspök,
vértanú és Morus Szent Tamás
vértanú
18:00 – 19:00 Gyóntatás
19:00 – +Ferenc

A csodatévő tölgy őrzői Trinitárius kéziratok a 18.
századi Makkosmáriáról

Június 23. Évközi 11. szombat:
19:00 – +János

A kötetet Kristóf atya mutatja be.
A könyv a helyszínen
megvásárolható, szeretettel
várunk mindenkit.

Június 24. Évközi 12. vasárnap:
08:00 – Szűz Mária tiszteletére
10:00 – +Teréz
19:00 – Élő Regina
A szentmise olvasmányai:
Ez 17,22-24
Zsolt 91
2Kor 5,6-10
Mk 4,26-34

Szerzők:

Bednárik György és
Bednárik János:

A Boldog
Ungváry Zsolt: A Boldog című,
június elején bemutatott színműve felejthetetlen élmény volt
azoknak,
akik
ellátogattak
Makkosmáriára.
Báró
Apor
Vilmos elképzelt rehabilitációs
perén vehettünk részt.

A fiktív bírósági tárgyaláson
három különböző felfogás ütközött
egymással. A bíró a szeretet, az
áldozatvállalás és más hasonló
fogalmakkal nem tudott mit kezdeni, csak adatokkal és tényekkel kívánt foglalkozni, a tárgyilagos
értékelés nevében. A “referens”,
aki a püspök életútját ismertette,
Krisztus
hitét,
személyiségét,
cselekedeteinek mozgatórugóját
rajzolta elénk. Nemegyszer utalt a
mai társadalmi, történelmi helyzetre. A harmadik szereplő a maga
súlyosan sérült személyiségével,
Isten és egyház iránti gyűlölettel
az Isten tagadást képviselte.
Az előadás során megjelent a
színen Apor püspök és Mindszenti
bíboros, akik meggyőző hitvallásukkal katartikus változást hoztak
a szereplők gondolkodásában.
Elhangzottak Apor Vilmos utolsó,
prófétai szavai, amelyben imádkozott az egyházért, hazánk
vezetőiért, ellenségeiért.
Az egyes jeleneteket a Budakeszi
művészekből álló Spirit of Brass
Quintet fúvószenéje kötötte össze,
Laczó Zoltán Vince erre az alkalomra írott kifejező zenéjével. Az
előadás
zárásaként,
mintegy
angyali kórus, fehérbe öltözve
énekelték el Budakeszi kórustagok “A vértanúk miséjének”
részletét, Kristófi Ágnes gyönyörű
szólóját arany ruhában adta elő,
kiemelkedve az “angyalok“ közül.
A színmű rendezője és főszereplője Lázár Csaba, aki a Protestáns
Újságírók Szövetségének tagja és
a Magyar Katolikus Rádió vezető
bemondója. Ahogy városunkban
immár hagyománnyá vált, most is
hivatásos színészek játszottak
együtt
budakeszi
amatőr
színészekkel.
Budakeszi

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

ökumenikus
szellemiségének
újabb szép példáját láthattuk,
ismét
lélekemelő
élményben
lehetett
része
a
budakeszi
közönségnek.
Vágujhelyi Pál

Ferenc pápa új katekézis
sorozata a Tízparancsolatról:
A teljességre törekedjünk!
Új sorozatot indított a szerdai
általános kihallgatás során Ferenc
pápa.
A
keresztségről
és
bérmálásról szóló tanítása után
most Mózes két kőtábláját veszi
kézbe, és Jézust követve olvassa
majd hétről hétre azok mai
jelentéseit.
P. Vértesaljai László SJ
A Szent Péter téren tartott
kihallgatás kezdetén a gazdag ifjú
történetét olvasták fel Márk
evangéliumából (Mk 10,17-21) a
nagy világnyelveken. A pápa
ehhez a történethez kapcsolta az
új
katekézis-sorozat
első
elmélkedését, mert a mai világot
jelképező fiatalember nyugtalanul
keres, nem elégedett azzal, amije
van, ami körülveszi: többre vágyik.
Ennek a betöltését ígéri Jézus
neki.
Szent
nyugtalansággal
a
teljességre törekedni
A katekézis kezdetén Ferenc pápa
megemlékezett a nap szentjéről,
páduai Szent Antalról, majd
megtapsoltatta a szent nevét
viselő Antalokat. Az ifjú Jézus elé
térdel és azt kérdezi tőle, hogyan
örökölhetné meg az örök életet –
kezdte végül katekézisét a pápa.
Az ifjú kérdésében benne rejlik a
létezés kihívása, a vágy a teljes, a
végtelen életre. A fiatalok közül
vannak, akik azt gondolják, hogy
jobb lenne kioltani ezt a vágyat,
mert veszélyes. Ennek kapcsán
Ferenc pápa azt üzente a
fiataloknak, hogy igazi ellenségük
nem a konkrét problémáik. A
legnagyobb veszély a rossz
alkalmazkodás szelleme, ami nem
szelídség vagy alázat, hanem a
középszerűség és a kishitűség. A
középszerű fiatal nem növekszik,
fél mindentől. A szintén fiatal
Boldog Giorgio Frassatira utalva

kérte a pápa: „Az ember éljen és
ne éldegéljen!” Ehhez a mennyei
Atyától kell kérni egyfajta szent
nyugtalanságot,
annak
a
képességét, mely nem elégszik
meg a szépség nélküli színtelen
élettel, különben egész nap
otthon ül, és a végén a szülei
orvoshoz viszik. Ha már a
fiatalok nincsenek kiéhezve a
hiteles életre, akkor hová megy
az
emberiség
egésze?
–
kérdezte a pápa.
Mindent
nem
tudunk
megtenni,
csak
egy
határig: korlátaink vannak
Katekézise
második
gondolatában Ferenc pápa sorra
vette a gazdag ifjú és a Jézus
közötti párbeszédet. A bőséges
élet utáni kérdésre Jézus
kérdéssel válaszol: „Ismered-e a
Tízparancsolatot?”. Ezzel egy
olyan pedagógiai utat választ,
mellyel Jézus az ifjút egy
meghatározott helyre akarja
elvezetni. Az ifjú kérdése
önmagában felfedi, hogy nem
teljes az élete. Pedig minden
parancsot megtartott. Hogyan
lehet eljutni a fiatalságból az
érettségre? – kérdezi a pápa s
feleli rá: Amikor az ember
elfogadja saját korlátait, amikor
önmaga számára kérdésessé
válik, amikor tudomásul veszi,
hogy valami hiányzik. Az a
fiatalember kénytelen elismerni,
hogy mindazzal, amit meg „tud”
tenni, nem lép túl egy bizonyos
határt. Ferenc pápa, miközben
elismeréssel szólt az emberi
létezés
szépségéről,
megállapította, hogy az utóbbi
századok történetében az ember
elutasította saját korlátainak az
igazságát,
annak
összes
következményével együtt.
Jézus az igazi gazdagságot
ajánlja
Jézus
azonban
az
evangéliumban olyat mond, ami
valóban segíthet nekünk: „Ne
gondoljátok, hogy megszüntetni
jöttem a törvényt vagy a
prófétákat. Nem megszüntetni
jöttem, hanem teljessé tenni” (Mt
5,17). Az Úr beteljesülést
ajándékoz nekünk, mert ő ezért
jött. Annak a gazdag embernek

el kellett érkezni ehhez a döntő
lépéshez, amin túl az ember már
nem él önmagának, a saját
javainak, hanem mindent elhagy,
hogy az Urat kövesse. Végül
Jézus
nem
a
szegénység
javaslatával áll elő, hanem a
gazdagságéval,
az
igazi
gazdagságéval: „Menj, add el,
amid van, oszd szét a szegények
közt, és így kincsed lesz a
mennyben, aztán gyere és kövess
engem!” (Mk 10,21).
Az eredetit kell keresni, nem
pótlékokat
Ki választaná a másolatot az
eredetivel szemben? – kérdezett
tovább a pápa. Az eredetit kell
keresni, nem pótlékokat. Ehhez
olyan példa kell, ami az eredetit
választja és nem elégszik meg
félmegoldásokkal. Csúnya dolog,
ha a keresztények útjuk során
megállnak, nem növekszenek
tovább és így törpék maradnak,
lekicsinyítve magukat – tette
hozzá szabadon a pápa.
Olyan példa szükséges, mely
tovább visz bennünket, valami
többre. Szent Ignác ezt „magis”nak hívta, tűznek, a cselekvés
hevületének, mely felrázza az
álmatagokat. Hiszen adott az út,
amit követni kell, Jézus a törvényt
nem megszüntetni jött, hanem
beteljesíteni. A valóságból kell
kiindulni, hogy eljussunk ahhoz az
ugráshoz,
ami
hiányzik.
A
rendeset kell kutatni ahhoz, hogy
megnyíljunk a rendkívülinek.
Kőtáblával a kezünkben, Jézus
nyomában, az atyai ház felé
Végül összefoglalta az eljövendő
katekézisek
módszertanát:
Keresztényként fogjuk meg Mózes
két kőtábláját, megragadjuk Jézus
kezét, hogy a fiatalság illúzióitól a
menynek
országa
kincséig
jussunk el, miközben követjük őt.
Felfedezzük, hogy mindegyik
bölcs és ősi törvényben nyitva áll
az ajtó az Atya felé, aki a
mennyben van, hiszen Jézus
Krisztus keresztülhaladt rajta, és
elvezet bennünket az igazi életbe,
az ő életébe, Isten gyermekeinek
az életébe.
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