KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XVI. évfolyam 37. szám

2018. november 25.
Évközi 34. vasárnap
Krisztus a Mindenség Királya

Egyházközségünk
hirdetései:
November 25. Évközi 34.
vasárnap:
Krisztus a Mindenség Királya
08:00 – Szűz Mária tiszteletére
10:00 – Hálaadás
18:00 – Merkl család élő és
elhunyt tagjaiért
November 26. Évközi 34. hétfő:
06:30 – + Mária és Emőke
November 27. Évközi 34. kedd:
6:30 – Rózsafűzér társulat élő és
elhunyt tagjaiért
November 28. Évközi 34.
szerda:
6:30 – +Teréz és János
November 29. Évközi 34.
csütörtök:
06:30 – +Antal, Jolán és Péter
18:30 - 19:30 - Szentségimádás
November 30. Évközi 34.
péntek:
Szent András apostol
17:00 – 18:00 Gyóntatás
18:00 – +András és András
December 1. Évközi 34.
szombat:
18:00 – +Lajos
December 2. Advent 1.
vasárnap:
08:00 – +Miklós
10:00 – +Ferenc
18:00 – +Máté, Erzsébet és
Sándor

A szentmise olvasmányai:
Dán 7,13-14
Zsolt 92
Jel 1,5-8
Jn 18,33b-37

Szent László Ház
gondnokság
Új gondnok csapata van a
Háznak:
a
cserkészvezetők
látják el. Ezért ha a kedves
testvérek igénybe akarják venni
a
Házat
összejövetelre,
rendezvényre akkor azt a
következő
telefonszámon
jelezzék: 06-20-218-4874

Karitász gyűjtés
Élelmiszerbank akció
Kedves Testvérek!
Élelmiszergyűjtés a hétvégén:
November 24.szombat 8-19 óra,
November 25.vasárnap 8-18 óra
A
Karitász
tagjaiként,
az
Élelmiszerbankkal
együttműködve a Budakeszi Aldiban
élelmiszert gyűjtünk rászoruló
családoknak. Kérjük, hogy aki
ezekben
az
időpontokban
vásárol az Aldiban, tegyen a
kosarába hűtést nem igénylő
élelmiszereket (tej, olaj, konzerv,
szaloncukor, kakaó, kávé), hogy
Szentestén a nélkülözők asztala
is ünnepi lehessen.
Az élelmiszereket karácsony
előtt 3 héten keresztül (a készlet
erejéig)
csütörtöki
fogadó
óráinkon osztjuk ki a Szent
László Házban a rászoruló
családoknak.
Adományaikat ezúton is hálásan
köszönjük.

Teázás a hajnali misék után
Idén is szervezünk az adventi
hajnali misék után reggeli teázást,
amire ezúton is meghívjuk a
Kedves Testvéreket! Idén új
helyszínen, a Cserkészházban
lesznek ezek az alkalmak. A
reggelik elkészítéséhez várunk
lelkes
családokat
és
közösségeket. Jelenleg a keddi a
csütörtöki Jelenleg a keddi a
csütörtöki
napokra
keresünk
önkénteseket. További információ
Bechtold
Jakab
cserkész
parancsnoktól kérhető az alábbi
elérhetőségeken:
budakeszi.cserkesz@gmail.com,
06202184874.
Előre is köszönjük!”
Bechtold Jakab

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

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

Illetve
a
honlapra
felcsatolt
dokumentumban olvasható a részletes
leírás!
Szeretettel:
Krisztina nővér

Meghívó
Közös adventi koszorú készítés
A Budakeszi Tájház a hagyományokhoz híven idén is megrendezi
a jótékonysági célú adventi
koszorú készítést
2018. december 1-én 11:00-14:00
óra között,
a Budakeszi Nagy Sándor József
Gimnáziummal közösen a
Széchenyi utca 94-ben.
Koszorúalapot, gyertyát, fenyőágat, szalagot, eszközöket biztosítunk, terméseket, díszeket
lehetőség szerint hozzanak
magukkal.
A koszorúk megvásárolhatók a
helyszínen, valamint
december 1-én és 2-án a
szentmisék után a katolikus
templomban.
A bevételt az egyházközség és a
Karitász a rászorulók karácsonyára fordítja.

Prohászka Ottokár Alapítvány
Beszámoló a 2017 évi SZJA
1%-ának
felhasználásáról
Az SZJA felajánlásokból
érkezett 1%-ot, azaz 1.248
eFt összeget az
Alapítvány 2017. évben a
Németh László terem
felújítására használta fel.

KÉSZ EST
Előzetes
2018. december 13-án 19 óra
Előadó:
Dr. Zlinszky János
környezetjogász
Egyházi hozzájárulás – 2018
Egyházközségi hozzájárulás már
fizethető 2018-ra a templomban
található
postai
csekkeken,
illetve
átutalással a csekken szereplő
számlaszámra: (CIB
Bank
10701180-4703700951100005)

További információk: Nádas Anna
+36 20 519 5755

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

A népfőiskolai eszme
megvalósulása Lakitelken
Vendégünk:

Lezsák Sándorné
igazgatónő
Széchenyi Baráti Kör
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