KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XVI. évfolyam 38. szám

2018. december 02.
Advent 1. vasárnap

„Harmatozzatok égi magasok!”

Egyházközségünk
hirdetései:
December 2. Advent 1.
vasárnap:
08:00 – + Miklós
10:00 – + Ferenc
18:00 – + Máté, Erzsébet, Sándor
A reggeli Roráté Szentmisék
6:00-kor kezdődnek
December 3. Advent 1. hétfő:
Xavéri Szent Ferenc áldozópap
06:00 – + Éva
December 4. Advent 1. kedd:
6:00 – + József, Mária, Margit
December 5. Advent 1. szerda:
6:00 – + Anikó, József, György
December 6. Advent 1.
csütörtök:
Szent Miklós püspök
06:00 – + Ferenc
18:30 - 19:30 – Szentségimádás
(Domonkos rendházban)
December 7. Advent 1. péntek:
06:00 – + József, György
17:00 – 18:00 Gyóntatás
December 8. Advent 1.
szombat:
A boldogsásos Szűz szeplőtelen
fogantatása
18:00 – + Sarolta, Máriusz
December 9. Advent 2.
vasárnap:
08:00 – Hálaadás
10:00 – Orsolya
18:00 – + Árpád, szülők

A szentmise olvasmányai:
Jer 33,14-16
Zsolt 24
1Tessz 3,12-4,2
Lk 21,25-28.34-36

dokumentumban olvasható a részletes
leírás!
Szeretettel:
Krisztina nővér

Adventi Vásár

KÉSZ EST

Idén is megrendezzük a
hagyományos adventi kézműves
vásárt, melynek időpontja
2018. december 9. (vasárnap),
a Szentmisék előtt és után.
A vásár a Szent László ház
nagytermében kerül
megrendezésre.

Az idei év utolsó KÉSZ estje
2018. december 13-án
csütörtökön 19 órától
lesz a Szent
László Közösségi házban.

Szeretettel várjuk helyi
művészek és termelők
jelentkezését a vásárba.
További információ és
jelentkezés Lőrincz Évánál
(06209791626)

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.

Meghívott előadónk:
Dr. ifj. Zlinszky János
környezetjogász, egyetemi docens
Az előadás címe:
Mi fán terem az ökológiai
megtérés?
avagy „jobban örülnek a
mennyben egy megtérő
bűnösnek”
(Lk 15, 7.)
Következő tervezett találkozások:
2019. január 10: Dr. Bagyinszki
Jánosné: Képes úti beszámoló a
Don-kanyarból a
magyar hősök és áldozatok
emlékére.

Imaóra
Szeretettel várunk mindenkit
közös imádkozásra december 3-án,
hétfőn 11 órakor a Domonkos
Nővérek rendházában (Fő u.
192/A, zöld kapu):
BETLEHEM imacsoport

A plébánia honlapján keresztül lehet
jelentkezni, illetve a felcsatolt

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

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
elérhetőségeken jelezzék:
budakeszi.cserkesz@gmail.com,
06-20-218-4874

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 szentségimádást
2018. december 6-tól minden
csütörtökön 18.30-19.30 óráig a
Domonkos nővérek
kápolnájában tartjuk.
Mindenkit szeretettel várunk!

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.
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

Szentmise a Székesegyház
felszentelésének
évfordulóján
„Az 1938-ban kisbazilika rangot
kapott fehérvári Székesegyház
felszentelésének évfordulóján
Spányi Antal megyés püspök
tartott koncelebrált szentmisét az
egyházmegye papságával. A
főpásztor ezen az ünnepen adta
át az újonnan végzett
lelkipásztori munkatársak
megbízólevelét.
[…]
A szentmisében 15 világi
lelkipásztori munkatárs tett
ígéretet, hogy a főpásztor
megbízásából, – meghatározott
helyen és időtartamban – a
plébános irányításával,
lelkiismeretesen végzi a rá bízott
lelkipásztori feladatokat. Szem
előtt tartja az Anyaszentegyház
törvényeit, és a hívek lelki javát.
A munkatársak felkészítését
Ugrits Tamás pasztorális
helynök, püspöki irodaigazgató
végezte.
Spányi Antal püspök az
egyházmegye megjelent
papságát, a fogadalmat tett
munkatársakat és
hozzátartozóikat arra bíztatta,
tüzes lélekkel éljék meg
keresztény életüket.
[…]
A templom nemcsak kövekből,
hanem a hit által élő, eleven
szívekből és lélekből épül fel –
hangsúlyozta a püspök, amelyet
a hívek közössége alkot és őriz.
Krisztus jelenléte és a mi
imádságos jelenlétünk teszi
szentté a helyet. Így épül fel a
titokzatos testet alkotó Egyház,
amelyet Isten a kegyelmek
gazdagságával ajándékoz meg
újra és újra.”

Adventi kórushangverseny
2018. december 15-én
szombaton 18.30 órakor
a budakeszi református
templomban (Fő u. 159.)
a Zákányi Zsolt Református
Vegyeskar
és a Szent Cecília Énekkar
szolgálatával
A budakeszi református
egyházközség
hagyományos adventi
jótékonysági vására
a templom melletti
Kálvin-teremben
kézműves termékekkel, egyházi
kiadók könyv- és
ajándékkínálatával, forralt borral,
palacsintával
Nyitva:
december 15-én, szombaton
17 -21 óra között és
december 16-án, vasárnap
9 -13 óra között

Berta Kata (szfvar.katolikus.hu)

Egyházközségünk most
kinevezett lelkipásztori
munkatársa
Borsó Bence lett.
Isten áldja munkáját!

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

