KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XVI. évfolyam 39. szám

2018. december 9.
Advent 2. vasárnap

„Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.

Egyházközségünk
hirdetései:
December 9. Advent 2.
vasárnap:
08:00 – Hálaadás
10:00 – Orsolya
11:00 – Elsősorban gyerekeknek
18:00 – +Árpád és Szülők
A hajnali Szentmisék nem fél 7kor, hanem 6:00-kor kezdődnek!
A szentmisék után szeretettel
várunk mindenkit teázni a
cserkészházba!
December 10. Advent 2. hétfő:
06:00 – +Mária és Ferenc
December 11. Advent 2. kedd:
Szent I. Damazusz pápa
6:00 – +Júlia és Gáspár
December 12. Advent 2. szerda:
A Guadalupei Boldogságos Szűz
Mária
6:00 – +Családtagok
December 13. Advent 2.
csütörtök:
Szent Lúcia szűz és vértanú
06:00 – +András
18:30 - 19:30 – Szentségimádás a
domonkos nővéreknél
December 14. Advent 2. péntek:
Keresztes Szent János áldozópap
és egyháztanító
17:00 – 18:00 Gyóntatás
06:00 – Hálaadás
December 15. Advent 2.
szombat:
17:00 – Elsősorban gyerekeknek
18:00 – +Teréz

December 16. Advent 3.
vasárnap:
08:00 – +Szülők, élő Ferenc
10:00 – +István
18:00 – Rózsafűzér Társulat élő
és elhunyt tagjai
A szentmise olvasmányai:
Bár 5,1-9
Zsolt 125
Fil 1,4-6.8-11
Lk 3,1-6

Szent Mónika imacsoport
A Szent Mónika imacsoport
szokás
szerint
a
hónap
2.vasárnapján, december 9-én
találkozik a 10 órás szentmisén.
A
könyörgésekbe
is
bekapcsolódhatunk Kristóf Atya
engedélyével.
E
havi
könyörgésünk:"Segíts
minket
Urunk, hogy ha az élet
útvesztőiben egyik vagy másik
gyermekünk
megrendülne
hitében, és letérne a helyes
útról, őt akkor is szeretetünkkel,
türelmünkkel
is
imánkkal
segítsük, hogy visszataláljon
hozzád!
Imádkozunk egyházközségünk
minden
családjának
üdvösségért. A szentmise után a
templom
oldalsó
kijáratánál
találkozunk egy rövid közös
imádságra.
Az imacsoporthoz csatlakozni
lehet a bede.bakacs@gmail.com
email címen.

Adventi Vásár
Idén is megrendezzük a
hagyományos adventi kézműves
vásárt, melynek időpontja
a mai vasárnap, a Szentmisék
előtt és után.

A vásár a Szent László ház
nagytermében kerül
megrendezésre.

KÉSZ EST
2018. december 13-án 19 óra
Szent László Ház
Előadó:

Dr.ifj. Zlinszky János
környezetjogász

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.

Krumpli Ebéd !
December 16. vasárnap 13 óra
Szent László Ház
Szeretettel hívunk és várunk
mindenkit
a
hagyományos
"krumpli ebédre".
A fehér asztalnál elköltött "böjtös"
ételnek szimbolikus jelentése is
van.
Ilyen
módon
is
szeretnénk
kifejezni
együttérzésünket
a
nélkülözőkkel, és segíteni őket,
hogy a karácsony nekik is ünnep
legyen, ne egy, a magányosan
eltöltött hétköznapok között,
ne küzdelem a fázás, az éhezés,
a kitaszítottság ellen.
Köszönjük, ha a vasárnapi ebédre
szánt összeget az egyházközség
nehéz helyzetben lévő családjai,

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

ill.idős, beteg rászorulói részére
ajánlják fel.
Kérjük,
hogy
részvételi
szándékukat
a
sekrestyében
található íven, vagy emailben
(bechtold.mari@gmail.com)jelezzé
k.
Szeretettel várnak mindenkit
Karitász csoport önkéntes segítői

a

Adventi
kórushangverseny
2018. december 15-én szombaton
18.30 órakor
a budakeszi református
templomban
a Zákányi Zsolt Református
Vegyeskar
és a Szent Cecília Énekkar
szolgálatával
A budakeszi református gyülekezet hagyományos adventi jótékonysági vására a templom
mellett 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
A
Szent
Cecília
Katolikus
Kamarakórus
legközelebb
december 23-án a 10 órai
szentmisén fog énekelni.
Egyházi hozzájárulás – 2018
Egyházközségi hozzájárulás már
fizethető 2018-ra a templomban
található
postai csekkeken, illetve
átutalással a csekken szereplő
számlaszámra: (CIB
Bank 10701180-4703700951100005)
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