KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
2018. október 7.

XVI. évfolyam 30. szám
Évközi 27. vasárnap
„.”

Egyházközségünk
hirdetései:
Október 7. Évközi 27. vasárnap:
08:00 – Élő és elhunyt
családtagok
10:00 – +Anna és József
19:00 – +Aladár
Október 8. Évközi 27.hétfő:
Szűz Mária, Magyarok
Nagyasszonya, Magyarország
főpátrónája
06:30 –
Október 9. Évközi 27. kedd:

A szentmise olvasmányai:
Ter 2,18-24
Zsolt 127
Zsid 2,9-11
Mk 10,2-16

Katekumen képzés
Vasárnap 11 óra, A épület (bejárat a
zöld kapun). Tanít Margit nővér.

Széchenyi Baráti Kör
Ünnepi est
2018. október 12-én 18.00 óra
Prohászka Gimnázium aulája

6:30 –

A Széchenyi Baráti Kör
alapításának
25. évfordulóját ünnepli.

Október 10. Évközi 27. szerda:

Ünnepi műsor

6:30 –

Köszöntőt mond
dr. Rubovszky András
a Széchenyi Társaság elnöke

Október 11. Évközi 27.
csütörtök:
Szent XXIII. János pápa
06:30 –
18:30-19:30: Szentségimádás
Október 12. Évközi 27. péntek:
18:00 – 19:00 Gyóntatás
19:00 –
Október 13. Évközi 27. szombat:
19:00 –
Október 14. Évközi 28.
vasárnap:
08:00 – Hálaadás
10:00 – +Mária és Géza
19:00 – +József

Emlékek a 25 év történetéből
Kőrösiné dr. Merkl Hilda elnök
Nyitottság és exkluzivitás A pesti Nemzeti Kaszinó
Dr. Velkey Ferenc történész
előadása
Liszt Ferenc: Magyar történelmi
arcképek. Széchenyi István.
Előadja: Fóris Szilárd
zongoraművész
Állófogadás
Jubileumi ünnepünkre szeretettel
meghívunk és várunk minden
Széchenyi-tisztelőt

CSERKÉSZ HÍREK
FARKASKÖLYÖK TOBORZÓ
A Budakeszi Prohászka Ottokár
Cserkészcsapat az idei évtől új
szervezeti egységgel bővül.
Idén
októbertől
csapatunkban
bevezetjük a Farkaskölyök rendszert.
Ez egyfajta "cserkész előkészítő",
ahova kizárólag első osztályos
lányok és fiúk jelentkezését várjuk.
További információk a Csapat
Facebook oldalán találhatók, illetve
érdeklődni
lehet
az
alábbi
elérhetőségeken.
Jó munkát!
Dalotti Márk Farkaskölyök parancsnok
Tel: 20-502-10-32 I Email: dalottimark@gmail.com
facebook.com/Pocscs1909

MINISTRÁNS TOBORZÓ
Kedves Szülők!
A Budakeszi Ministráns Gárda
idén is várja a 8. életévüket
betöltött
fiúkat
az
oltár
szolgálatára!
Jelentkezési tudnivalók:
Ministránsvezető: Stock Szabolcs
tel.: +36-30-788-6454
e-mail.:sz.stocki@gmail.com
Jelentkezési lapot a sekrestyéből
lehet kérni!

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

Templom takarítás
A
templomot
rendszeresen
takarító asszonyok száma és
ereje megfogyatkozott. Ezért nagy
szükség van arra, hogy újonnan is
csatlakozzanak
e
közösségi
munkához.
Érdeklődni
és
jelentkezni
Mayer
Józsefné
Erzsébetnél lehet: 06-30-9329236

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

Adja meg nekünk az Úr, hogy
álmodni és remélni
tudjunk!
Ferenc pápa a szinódus
nyitómiséjén
Október 3-án délelőtt a Szent Péter téren
tartott szentmisével kezdetét vette a
püspöki szinódus tizenötödik rendes
közgyűlése, amelynek témája „a hit, a
fiatalok és a hivatástisztázás”.
A Szentlélek, akit nevemben küld majd az
Atya, megtanít benneteket mindenre, és
eszetekbe juttat mindent, amit mondtam
nektek” (Jn 14,26).
Ilyen egyszerűen kínálja fel Jézus
tanítványainak a biztosítékot, aki elkíséri
majd az egész rájuk bízott misszionáriusi
munkát: a Szentlélek lesz az első, aki
őrzi, elevenen és frissen tartja a Mester
emlékezetét a tanítványok szívében. Ő
teszi lehetővé, hogy az evangélium
gazdagsága és szépsége állandó öröm
és újdonság forrása legyen.
Ennek az egész Egyház számára
kegyelmi időszaknak a kezdetén, Isten
szavával összhangban, buzgón kérjük a
Vigasztalót, hogy segítsen felidéznünk és
felélesztenünk az Úr szavait, melyektől
lángolt a szívünk (vö. Lk 24,32). A
lángolás és az evangéliumi szenvedély
az, ami lángolást és evangéliumi
szenvedélyt ébreszt Jézus iránt. Olyan
emlékezetre van szükségünk, amely
felébreszti és megújítja bennünk az
álmodás és remélés képességét. Mert
tudjuk, hogy fiataljaink annyira lesznek
képesek a próféciára és a vízióra,
amennyire mi, felnőttek vagy idősek,
képesek vagyunk álmodni, és így
megfertőzni őket azokkal az álmokkal,
megosztani velük azokat a reményeket,
amelyek szívünkben élnek (vö. Joel 3,1).
Adja meg nekünk a Lélek annak
kegyelmét, hogy az álmoknak és a
reménynek az ajándékával felkent
szinódusi atyák legyünk, hogy mi is fel
tudjuk kenni fiataljainkat a prófétálás és a
távolra látás képességével! Adja meg
nekünk annak kegyelmét, hogy tevékeny,
élő, hatékony emlékezet legyünk, mely
nemzedékről nemzedékre nem engedi,
hogy elfojtsák vagy elűzzék a csapást és
vészt jósló próféták, sem önnön korlátai,
hibái és bűnei, hanem képes teret találni
a szívek lángra gyújtására és a Lélek
útjainak felismerésére! A Lélek hangjára
figyelő,
tanulékony
hallgatás

magatartásával gyűltünk most össze a
világ minden tájáról. Ma, első
alkalommal itt van velünk két
püspöktestvérünk is, a kontinentális
Kínából.
Fogadjuk
őket
meleg
szeretettel: jelenlétüknek köszönhetően
a püspököknek Péter utódával való
egysége
most
még
láthatóbb.
[Tapsolnak.]
Reménnyel felkenve egy olyan új
egyházi találkozót kezdünk meg, amely
képes kiszélesíteni látószögünket,
kitágítani szívünket és átalakítani azokat
a struktúrákat, amelyek ma lebénítanak
bennünket,
elválasztanak
és
eltávolítanak
a
fiataloktól,
és
következésképpen hagyjuk, hogy ki
legyenek téve a viszontagságoknak és
árvaként nélkülözzenek egy olyan hívő
közösséget, amely megtartaná őket, az
értelem és az élet horizontját tárná ki
előttük (vö. Evangelii gaudium kezdetű
apostoli buzdítás, 49).
A remény kérdőre von bennünket,
kimozdít bennünket, megtöri a „mindig
is így csináltuk” konformizmusát, és azt
kéri, hogy álljunk fel, és nézünk
egyenesen a fiatalok szemébe, nézzük
meg, milyen helyzetben élnek. Ugyanez
a remény kéri, hogy dolgozzunk azon,
hogy
megváltoztassuk
a
létbizonytalanság, a kirekesztettség és
az erőszak helyzeteit, amelyeknek
fiataljaink ki vannak téve.
A fiatalok – sok, múltban hozott döntés
eredményeként – arra hívnak minket,
hogy
velük
együtt
nagyobb
elkötelezettséggel vállaljuk fel a jelent,
és harcoljunk minden ellen, ami
bármilyen módon meggátolja, hogy
méltósággal kibontakoztassák életüket.
Kreatív fellépést, okos, lelkes és
reményteli dinamizmust kérnek és
várnak tőlünk. Kérik, hogy ne hagyjuk
őket a sok halálkereskedő markában,
akik
elpusztítják
életüket
és
elhomályosítják látásukat.
Ennek a közös álmodásnak a
képessége, melyet az Úr ma nekünk,
mint Egyháznak ad, megköveteli –
annak fényében, amit Szent Pál
mondott nekünk a szentleckében –,
hogy egy pontosan körülhatárolt
magatartásformát alakítsunk ki: „Senki
se keresse csak a maga hasznát,
hanem a másokét is” (Fil 2,4). Sőt, még
magasabbra teszi a mércét, és azt kéri,
hogy alázattal tartsuk különbnek a
többieket magunknál (vö. Fil 2,3). Ezzel
a lelkülettel törekszünk meghallgatni

egymást, hogy közösen felismerjük azt,
amit az Úr az ő Egyházától kér. Ez pedig
megköveteli tőlünk, hogy vigyázzunk és
figyeljünk arra, nehogy önmagunk
óvásának és az önmagunk körül
forgásnak a logikája érvényesüljön, amely
oda vezet, hogy fontosságot tulajdonítunk
annak,
ami
másodlagos,
és
másodlagosnak tartjuk azt, ami fontos. Az
evangélium és a ránk bízott nép iránti
szeretet megkívánja, hogy szélesítsük ki
látószögünket, és ne veszítsük szem elől
a küldetést, amelyre hív bennünket: hogy
egy nagyobb jóra törekedjünk, mely
mindannyiunk javát szolgálja. E nélkül a
magatartás nélkül minden igyekezetünk
hiábavaló lesz.
Az őszinte, imádságos s – amennyire
lehet – előítélet és feltétel nélküli
meghallgatás ajándéka lehetővé teszi
számunkra, hogy magunkénak érezzük
azokat a helyzeteket, amelyekben Isten
népe él. Hallgatni Istent, hogy vele együtt
meghalljuk az emberek kiáltását; hallgatni
az embereket, hogy velük együtt eltöltsön
bennünket az akarat, amelyre Isten hív
bennünket (vö. Beszéd a család
témájával foglalkozó szinódust megelőző
imavirrasztáson, 2014. október 4.).
Ez a magatartásmód megvéd bennünket
attól a veszélytől, hogy a moralizáló vagy
elitista hozzáállás csapdájába essünk, de
attól is, hogy elvont ideológiák
vonzáskörébe
kerüljünk,
amelyek
köszönő viszonyban sincsenek az
emberek tényleges életével

Egyházi hozzájárulás – 2018
Egyházközségi hozzájárulás már
fizethető 2018-ra a templomban
található
postai csekkeken, illetve átutalással a
csekken szereplő számlaszámra: (CIB
Bank 10701180-47037009-51100005)
Nagy segítség a közösség ügyei
szempontjából, ha anyagi
eszközeinkkel kellő időben és
kiszámítható módon rendelkezünk.
Fontos, hogy Isten ügye, a közösség
dolgai anyagi tekintetben is az első
helyen legyenek!
Felhívjuk azon kedves testvéreink
figyelmét, akik még nem rendezték az
idei évben önkéntes egyházi
hozzájárulásukat, tegyék meg anyagi
erejükhöz mérten
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