KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
2018. október 28.

XVI. évfolyam 33. szám

Évközi 30. vasárnap
„Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, azért szívből ujjongunk.”

Egyházközségünk
hirdetései:
Október 28. Évközi 30.
vasárnap:
08:00 – Élő Katalin, Lili, István
10:00 – +Antal
18:00 – +Gyula, +Terézia
ŐRAÁTÁLLÍTÁS!
Október 29. Évközi 30. hétfő:
06:30 – Élő Családtagok
Október 30. Évközi 30. kedd:
6:30 – Hálaadás
Október 31. Évközi 30. szerda:
Boldog Romzsa Tódor püspök és
vértanú
6:30 – +János
November 1. Évközi 30.
csütörtök:
Mindenszentek
08:00 –
10:00 18:00 November 2. Évközi 30. péntek:
Halottak napja
17:00 – 18:00 Gyóntatás
18:00 –
Október 3. Évközi 30. szombat:
18:00 – +Irén és József
November 4. Évközi 31.
vasárnap:
08:00 – Élő Károly
10:00 – Templomalapítók,
+Katalin
BÉRMÁLÁS
18:00 –

A szentmise olvasmányai:
Jer 31,7-9
Zsolt 125
Zsid 5,1-6
Mk 10,46-52

ÓRAÁTÁLLÍTÁS
A mai vasárnaptól elkezdődik a
téli időszámítás!
Ennek megfelelően az esti
szentmisék 18:00 órakor
kezdődnek!

Katekumen képzés

MEGHÍVÓ
2018. november 9 15 óra
XII.ker. Apor Vilmos tér

Megemlékezés Boldog Apor
Vilmos szobránál.
A megemlékezést Lázár Csaba
színművész, rendező tartja,
aki Ungváry Zsolt „ A Boldog”
című Apor Vilmos életéről szóló
színművet rendezte.

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

Emlékezzünk, imádkozzunk
együtt!
Gronskiné Apor Ilona

Ökumenikus lelkigyakorlat

A jegyeseket tényleges
katekumenátussal kell
felkészíteni a házasságra!

November 24-25
Helyszín:
A szigetmonostori plébániához
tartozó lelkigyakorlatos ház.
Szombat:
Deák Csaba, 4 gyermekes
görögkatolikus
atya
tart
foglalkozást és mond vigília
misét.
Vasárnap:
Kovách Tamás, ötgyermekes
református
lelkész
tart
istentiszteletet
és
délutáni
foglalkozást,
elsősorban
házaspárok számára, de minden
keresztény
hívőt
szeretettel
hívunk.
A szállás és egyéb költségek
összege kb. 2500 Ft , plusz
étkezés.
Jelentkezés
(sürgős!)
és
részletek Ambrózy Istvántól :

ambrozy.istvan@gmail.com

Ferenc pápa katekézise
Október 24-én a Szentatya a „Ne
törj
házasságot!”
paranccsal
folytatta a tízparancsolatról szóló
katekézissorozatát. Hangsúlyozta,
hogy a hűség olyan életstílus és
életmód, amelynek kialakítása sok
időt és komoly erőfeszítést
igényel. Állhatatosságunk végső
és állandó forrása pedig Isten
hűsége.
A
parancsolatokról
szóló
katekézisek sorában ma a hatodik
„szóhoz” érkeztünk, mely az élet
érzelmi és szexuális oldalára
vonatkozik, és így szól: „Ne törj
házasságot!”
Határozott
felszólítás
ez
a
hűségre,
hiszen
hűség
és
állhatatosság
nélkül
egyetlen
emberi kapcsolat sem igaz.

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

Nem lehet, hogy csak addig
szeretünk,
amíg
„megfelel”
nekünk. A szeretet épp akkor
mutatkozik meg, amikor túllépünk
saját
haszonkeresésünkön,
amikor maradéktalanul mindent
odaadunk.
Miként
a
katekizmusban
olvassuk:
„A
szeretet végleges akar lenni. Nem
lehet, hogy csak »amíg másképp
nem döntünk«” (1646). A hűség a
szabad, érett, felelős emberi
kapcsolat jellemzője. Egy barát is
azért bizonyul igaznak, mert az
marad
minden
helyzetben,
különben nem barát. Krisztus
feltárja az igazi szeretetet; ő, aki
az Atya határtalan szeretetéből él,
és ennek erejében hűséges barát,
aki akkor is elfogad bennünket,
amikor vétkezünk, és mindig
javunkat akarja, akkor is, amikor
nem érdemeljük meg.
Az ember rászorul arra, hogy
feltétel nélkül szeressék, és aki
nem kapja meg ezt az elfogadást,
az
egyfajta
hiányt
hordoz
magában, gyakran anélkül, hogy
tudna róla. Ilyenkor az emberi szív
pótlékokkal próbálja betölteni ezt
az űrt, elfogad megalkuvást és
középszerűséget,
melynek
halvány köze sincs a szeretethez.
Fennáll
a
veszély,
hogy
„szeretetnek” nevezzük a kezdődő
és éretlen kapcsolatokat, azt
képzelve, hogy rátaláltunk az élet
világosságára valamiben, ami a
legjobb esetben is csak annak
visszfénye.
Így
megesik,
hogy
például
túlértékeljük a testi vonzerőt, mely
önmagában Isten ajándéka, de
rendeltetése
az,
hogy
utat
készítsen a személlyel való igaz
és hűséges kapcsolathoz. Miként
Szent II. János Pál mondja: az
ember „a kapcsolatok teljes és
érett spontaneitására hivatott”,
mely
„a
szívében
ébredő
impulzusok
megkülönböztetésének fokozatos
gyümölcse”. Olyasmi, amit meg
kell szereznünk, minthogy minden
embernek
„állhatatosan
és
becsületesen meg kell tanulnia, mi
jelent a test” (vö. Katekézis, 1980.
november 12.).

Ezért a házaséletre szóló hivatás
megkívánja,
hogy
alaposan
átgondoljuk kapcsolatunkat, és
jegyesi időszakot igényel, hogy
ellenőrizhessük azt. Ahhoz, hogy
a
házasság
szentségéhez
járulhassanak, a jegyesekben ki
kell
alakulnia
annak
a
bizonyosságnak,
hogy
kapcsolatukban ott van Isten
keze, mely megelőzi és kíséri
őket, s lehetővé teszi, hogy
kimondják:
„Krisztus
kegyelmével
ígérem,
hogy
örökre hű leszek hozzád.” Nem
ígérhetnek hűséget „jó- és
balsorsban, egészségben és
betegségben”, és nem ígérhetik
meg, hogy szeretni és tisztelni
fogják egymást életük minden
napján pusztán a jó szándékuk
alapján,
vagy
abban
reménykedve, hogy „működik a
dolog”.
Isten
hűséges
szeretetének szilárd alapjára kell
építeniük. S ezért, mielőtt
részesülnének
a
házasság
szentségében,
alapos
felkészülésre,
mondhatni
katekumenátusra
van
szükségük, mert a szeretetben
leélt élet forog kockán, a
szeretettel pedig nem szabad
tréfálni. Nem lehet „házassági
felkészítésnek” nevezni azt,
hogy három-négy alkalommal
előadást
tartunk
nekik
a
plébánián;
nem,
ez
nem
felkészítés, hanem csak annak
tettetése. Annak kell viselnie érte
a felelősséget, aki ilyet tesz: a
plébánosnak, a püspöknek, aki
megengedi az ilyesmit. A
felkészítésre rá kell szánni az
időt, és alaposnak kell lennie.
Nem lehet felszínes, hiszen
szentségről
van
szó
a
házasságkötésnél!
Tényleges
katekumenátussal
kell
felkészíteni rá.
A hűség ugyanis életmód,
életstílus.
Becsületesen
dolgozunk, őszintén beszélünk,
gondolatainkban és tetteinkben
hűek vagyunk az igazsághoz. Ha
hűséggel átszőtt életet élünk,
megmutatkozik életünk minden
területén, és arra késztet, hogy

hű és megbízható emberek
legyünk minden élethelyzetben.
Ahhoz azonban, hogy ilyen szép
életet élhessünk, nem elég a mi
emberi természetünk, rászorulunk
arra, hogy Isten hűsége belépjen
életünkbe
és
megfertőzze
létünket. Ez a „hatodik szó” arra
hív, hogy fordítsuk tekintetünket
Krisztusra, aki hűségével ki tudja
belőlünk venni a házasságtörő
szívet és hű szívet tud belénk
ültetni. Őbenne, egyedül őbenne
létezik
a
fenntartás
és
meggondolás nélküli szeretet, a
zárójelek nélküli, teljes önátadás
és a maradéktalan elfogadás
állhatatossága.
Az ő halálából és feltámadásából
fakad hűségünk, az ő feltétlen
szeretetéből
fakad
állhatatosságunk
kapcsolatainkban. A vele, az
Atyával és a Szentlélekkel való
közösségből fakad egymással
való
közösségünk
és
kapcsolataink hű megélésének
képessége.
Fordította: Tőzsér Endre SP
Egyházi hozzájárulás – 2018
Egyházközségi hozzájárulás már
fizethető 2018-ra a templomban
található
postai
csekkeken,
illetve
átutalással a csekken szereplő
számlaszámra: (CIB
Bank
10701180-4703700951100005) 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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