KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
2018. november 18.

XVI. évfolyam 36. szám

Évközi 33. vasárnap
„Védelmezz engem, Istenem, hiszen tebenned bízom!”

Egyházközségünk
hirdetései:
November 18. Évközi 33.
vasárnap:
08:00 – +János
10:00 – +Erzsébet és Teréz
Schubert II.mise a Zsámbéki
énekes iskola kórusa
előadásában
18:00 – +Adél
November 19. Évközi 33. hétfő:
Árpád-házi Szent Erzsébet
06:30 – + Erzsébet és Ferenc
November 20. Évközi 33. kedd:
6:30 – +Családtagok
November 21. Évközi 33.
szerda:
A Boldogságos Szűz Mária
bemutatása a templomban
6:30 – +Aladár
November 22. Évközi 33.
csütörtök:
Szent Cecília szűz és vértanú
06:30 – +Katalin
18:30 - 19:30 - Szentségimádás
November 23. Évközi 33.
péntek:
Szent I. Kelemen pápa és vértanú
17:00 – 18:00 Gyóntatás
18:00 – Élő Csilla és István
November 24. Évközi 33.
szombat:
17:00 - Szentségimádás
18:00 – +Irén
November 25. Évközi 34.
vasárnap:
Krisztus a Mindenség Királya
08:00 –

10:00 –
18:00 –
A szentmise olvasmányai:
Dán 12,1-3
Zsolt 15
Zsid 10,11-14.18
Mk 13,24-32

Szent Erzsébet napi
ruhaosztás
Kedves Budakeszi Családok!
A Katolikus Karitász idén is
megrendezi
a
hagyományos
Erzsébet napi ruhaosztást!
Ruhaosztás:
november 17-án, szombaton 9-14;
november 18-én, vasárnap 9-12 óra
között!
Bár a ruhaneműk és cipők ingyen
elvihetők, köszönettel vesszük,
ha lehetőségükhöz mérten, akár
csak jelképes összeget (100-200 Ft)
dobnak a kihelyezett perselybe.
Szeretettel várunk mindenkit a Szent
László Közösségi Házban a karitász
önkéntesei

Szentségimádási lánc a világ
körül
"Én vagyok az Alfa és az Omega"
Ismét
világméretű
szentségimádásra hívunk mindenkit. Egy éve
harmincezren
imádkoztunk
18
országban, 840 helyszínen. Jézus

Krisztus a kezdet és a vég, az
Alfa
és
az
Omega,
a
világmindenség Királya, aki jelen
van az Oltáriszentségben. Őt
fogjuk
dicsőíteni
az
52.
Nemzetközi
Eucharisztikus
Kongresszuson
2020-ban
Budapesten. Erre az ünnepre

készülve, idén november 24-én,
Krisztus Király előestéjén
Ha Jézus a Te Királyod is, akkor
tarts velünk! Bízunk benne, hogy
veled együtt idén még többen
fogjuk
együtt
imádni
a
világmindenség Királyát, Jézust.
A helyi közösségünkkel mi is
összegyűlünk
szombaton
17
órakor, hogy Krisztust együtt
imádjuk.
Krisztina Nővér

Szállást keres a Szent Család
Szeretettel buzdítjuk a családos és
frissen házasodott testvéreinket közös
karácsonyi készületünkre, a Szállást
Kereső Szent Család befogadására!
Advent ideje alatt a Szent Család
(képe) családról családra vándorol,
velük együtt élhetjük meg a befogadás
örömét, mint vándorok és befogadók
egyaránt. Jelentkezés és bővebb
információ a plébánia honlapján
olvasható.
Érdeklődni
Hernády
Krisztina nővérnél lehet: 20/3494377,
ill: krisztinaop@gmail.com címen.
A plébánia honlapján keresztül ezen a
linken lehetne jelentkezni:
https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1cCrY8lhesQKGm3sFoXfdUBeA92J
I8f1R205hh2zPX8w/edit#gid=0
Illetve
a
honlapra
felcsatolt
dokumentumban olvasható a részletes
leírás!
Szeretettel:
Krisztina nővér

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

Széchenyi est
november 28. szerda 18 óra
Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnázium aulája

A népfőiskolai eszme
megvalósulása Lakitelken
Vendégünk:

Lezsák Sándorné
igazgatónő
Széchenyi Baráti Kör

Felemelő feladat igazat szólni
és igazként élni!
Ferenc pápa katekézise
A mai katekézisben a tízparancsolat
nyolcadik „szavával” foglalkozunk:
„Ne tanúskodj hamisan felebarátod
ellen!”
Ez a parancs – mondja a katekizmus
– „tiltja az igazság elferdítését
személyes kapcsolatainkban” (KEK
2464). Súlyos dolog nem igaz módon
kommunikálni, mert az meggátolja a
kapcsolatokat,
végeredményben
meggátolja
a
szeretetet.
Ahol
hazugság van, ott nincs szeretet, ott
nem
lehet
szeretet.
Amikor
személyek közötti kommunikációról
beszélünk,
akkor
nemcsak
a
szavakra, hanem a mozdulatokra, a
viselkedésmódokra, sőt a hallgatásra
és a jelen nem létre is gondolunk. Az
ember mindazzal beszél, ami ő, és
amit
tesz.
Mindannyian
kommunikációban
vagyunk
egymással, mégpedig szüntelenül.
Mindannyian kommunikálva élünk,
állandóan az igazság és hazugság
között egyensúlyozunk.
De mit jelent igazat szólni? Vajon azt
jelenti, hogy őszinték vagyunk? Vagy
azt, hogy pontosak? Valójában ez
nem elég, mert őszintén is lehetünk
tévedésben, vagy pontosak lehetünk
a részletekben úgy, hogy nem érintjük
az egésznek az értelmét. Előfordul,
hogy azzal igazoljuk magunkat: „De
hát én csak azt mondtam, amit
magamban éreztem.” Igen, csakhogy
feltétlen érvényűvé tetted saját
látásmódodat! Vagy azt mondjuk: „Én
csak az igazságot mondtam!” Lehet,
csakhogy személyes vagy bizalmas
tényeket
hoztál
nyilvánosságra!
Mennyire rombolják a közösséget a
pletykák, a rosszkor és tapintatlanul
tett megjegyzések. Sőt, a pletyka öl,
ezt Jakab apostol jelentette ki
levelében. A pletykafészkek megölik
az embert, megölnek másokat, mert a
nyelv ugyanúgy öl, mint a kés.

Vigyázzatok!
A
pletykagép
voltaképpen
terrorista,
mert
nyelvével eldob egy bombát, aztán
továbbsétál, mintha mi sem történt
volna, csakhogy amit mond, az
eldobott bomba lerombolja mások jó
hírét. Ne felejtsétek el: aki pletykál,
az öl!
De most akkor nézzük: mi az
igazság? Ezt a kérdést teszi fel
Pilátus, épp akkor, amikor az előtte
álló Jézus a nyolcadik parancs
szerint cselekszik (vö. Jn 18,38). Ez
a mondat ugyanis – „Ne tanúskodj
hamisan felebarátod ellen!” – a
bíráskodás nyelvezetéhez tartozik.
Az
evangéliumok
Jézus
kínszenvedésének, halálának és
feltámadásának elbeszélésében érik
el csúcspontjukat, s ez nem más,
mint egy bírósági eljárásnak, az
ítélet végrehajtásának és egy nem
sejtett
következménynek
az
elbeszélése.
Pilátus
kérdésére
Jézus
így
válaszol: „Arra születtem és azért
jöttem a világba, hogy tanúságot
tegyek az igazságról” (Jn 18,37).
Ezt a „tanúságot” pedig Jézus a
szenvedésével és a halálával fogja
tenni. Márk evangélista beszámol
arról, hogy „amikor a százados, aki
szemben állt vele, és látta, hogy így
lehelte ki lelkét, kijelentette: „Ez az
ember valóban Isten Fia volt” (Mk
15,39). Igen, mert koherens volt:
meghalásának
módjával
Jézus
kinyilvánítja az Atyát, az ő irgalmas
és hűséges szeretetét.
Teljes megvalósulását az igazság
Jézus személyében találja meg (vö.
Jn 14,6), abban a módban, ahogyan
ő élt és meghalt, ez pedig az ő
Atyával való kapcsolatának a
gyümölcse. Ezt az istengyermeki
létezést ő, a feltámadott nekünk is
odaajándékozza
a
Szentlélek
elküldése által, aki az igazság Lelke,
aki tanúskodik szívünkben arról,
hogy Atyánk az Isten (vö. Róm
8,16).
Minden emberi aktusban az ember
vallja vagy tagadja ezt az igazságot.
A leghétköznapibb helyzetektől a
legkomolyabb döntésekig. Mindig
ugyanaz a logika érvényesül: az,
amit szüleink és nagyszüleink
tanítanak nekünk, amikor azt
mondják, hogy ne hazudjunk.

nekünk, keresztényeknek a tettei, a
szavai,
a
döntései?
Mindenki
megkérdezheti magától: én az
igazság tanúja vagyok, vagy pedig
kisebb-nagyobb mértékben igaznak
tettetett
hazudozó?
Mindnyájan
kérdezzük
meg
maguktól!
Mi,
keresztények nem vagyunk rendkívüli
emberek. Mégis a mennyei Atya
gyermekei vagyunk, aki jó, nem csap
be bennünket, és szívünkbe önti a
testvéreink iránt érzett szeretetet. Ezt
az
igazságot
nem
hangzatos
szavakkal valljuk meg, hanem inkább
a létmódunkkal, az életmódunkkal, és
minden cselekedetünk árulkodik róla
(vö. Jak 2,18). Ez a férfi igaz férfi, ez
a nő igaz nő: hiszen látszik. De miből,
ha ki sem nyitja a száját? Abból, hogy
igaz emberként viselkedik. Igazat
beszél, igazat cselekszik. Szép
életmód ez számunka!
Az igazság az Istennek, az ő atyai
arcának csodálatos feltárulása, az ő
határtalan szeretete! Ez az igazság
összhangban áll az emberi ésszel, de
végtelenül meg is haladja azt, mert ez
egy földre szállt, a megfeszített és
feltámadt Krisztusban megtestesült
ajándék; láthatóvá válik annak, aki
hozzá tartozik, és megmutatja neki
önnön viselkedésformáit.
Nem tanúskodni hamisan azt jelenti,
hogy Isten gyermekeiként élünk, ő
pedig soha, de soha nem hazudtolja
meg önmagát, sosem hazudik; tehát
Isten gyermekeiként élünk, engedjük
áttetszeni a nagy igazságot minden
cselekedetünkön: hogy tudniillik Isten
Atya, és bízhatunk benne! Én bízok
Istenben: ez a nagy igazság! Az
Istenbe vetett bizalmunkból – aki
Atya, aki szeret engem, szeret minket
– születik meg az én igazságom, és
az, hogy igaz és ne hazug legyek.
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)

Tegyük fel magunknak a kérdést:
milyen
igazságról
tanúskodnak
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