KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
2019. január 27

XVII. évfolyam 4. szám
Évközi 3.vasárnap
„Uram, te vagy menedékem és megváltóm”

Egyházközségünk
hirdetései:
Január 27. évközi 3. vasárnap:
08:00 – +Mihály
10:00 – +Csaba
18:00 – +Katalin
A szentmise olvasmányai:
Neh 8,2-4a.5b.8-10
Zsolt 18
1Kor 12,12-30
Lk 1,1-4;4,14-21
Január 28. évközi 3. hétfő:
Aquinói Szent Tamás áldozópap
és egyháztanító
06:30 – +Jolán és József
Január 29. évközi 3. kedd:
06:30 – +József
Január 30. évközi 3. szerda:
06:30 – +István és József
Január 31. évközi 3. csütörtök:
Bosco Szent János áldozópap
06:30 – Élő Eszter
18:30 - Szentségimádás a
domonkos nővéreknél.
Február 1. évközi 3. péntek:
17:00 – 18:00: Gyóntatás
18:00 – +Ignác
Február 2. évközi 3. szombat:
Gyertyaszentelő
Boldogasszony
18:00 – +Antal
Február 3. évközi 4. vasárnap:
08:00 – Hálaadás
10:00 – +Judit
18:00 – +Antónia és József

Jegyesoktatás
Újra indult a jegyesoktatás
január 21-n 19 órakor A
következő alkalmak hétfőnként
lesznek.
Helyszín: Domonkos nővérek Fő
utca 192/A alatti épülete – ZÖLD
kapu. Kérjük népszerűsítsék ezt
a
lehetőséget
szentségi
házasságot tervező ismerőseik
körében – számukra a részvétel
kötelező.

Széchenyi Baráti Kör
február 2, szombat 10 óra el
Látogatás
FELÚJÍTOTT
BUDAI VIGADÓBA
A látogatást vezeti:

Dr. Déry Attila
Ybl-díjas építész
Gyülekezés 9.45-kor a Budai
Vigadó főbejárata előtt
1011 Budapest Corvin tér 8.
Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk.

Templom takarítás
A
templomot
rendszeresen
takarító asszonyok száma és
ereje megfogyatkozott. Ezért
nagy szükség van arra, hogy
újonnan is csatlakozzanak e
közösségi munkához. Érdeklődni
és jelentkezni Mayer Józsefné
Erzsébetnél lehet: 06-30-9329236

KÉSZ EST
Előzetes
Február 14. csütörtök 19 óra
Szent László Ház
Meghívott előadónk:
Dr. Versegi Beáta Mária CB
szerzetes nővér, a Központi
Oltáregyesület elnöke, a NEK
Titkárság oktatási referense

Az Eucharisztia életünk és
küldetésünk forrása
Eucharisztikus Kongresszus
2020.
Ferenc pápa: A jó keresztény
a nyolc boldogság
szellemében él
A helyes keresztény életstílust a
nyolc boldogságból tanulhatjuk
meg: ne vádaskodjunk, legyünk
alázatosak, és figyeljünk oda
mások
szenvedésére
–
figyelmeztetett
Ferenc
pápa
január 21-én, hétfőn reggel a
Szent Márta-házban bemutatott
szentmisén.
Az evangélium, Isten szava az új
bor, amit kaptunk, de ahhoz, hogy
jó keresztények legyünk, újfajta
viselkedést kell követnünk. Ezt a
keresztényeket
jellemző
új
életstílust a nyolc boldogságból
tanulhatjuk meg. Az új bort tehát
új tömlőbe kell tölteni, ahogyan azt
Márk
evangéliumának
mai
szakaszában
(Mk
2,18–22)
olvastuk.
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„Abban az időben Keresztelő
János tanítványai és a farizeusok
böjtöltek.
Ezért
néhányan
odamentek
Jézushoz,
és
megkérdezték tőle: »Miért van az,
hogy Keresztelő Jánosnak és a
farizeusoknak
a
tanítványai
böjtölnek, a tieid meg nem
böjtölnek?« Jézus így válaszolt:
»Vajon böjtölhet-e a násznép, míg
velük van a vőlegény? Amíg a
vőlegény
velük
van,
nem
böjtölhetnek. De jönnek majd
napok, amikor elviszik tőlük a
vőlegényt. És akkor, azon a napon
majd böjtölnek. Senki sem varr
régi ruhára új szövetből foltot.
Vagy ha igen, akkor az új szövet
kiszakítja a régit, és a szakadás
még nagyobb lesz. És új bort sem
tölt senki régi tömlőbe; vagy ha
mégis, a bor szétveti a tömlőt, és
a bor is, meg a tömlő is
tönkremegy. Az új bor új tömlőbe
való.»
Ahhoz, hogy megértsük, milyen a
keresztény életstílus, talán jobb
lesz
tisztáznunk,
milyen
viselkedést kell elkerülnünk –
magyarázta a pápa. Három dolgot
nevezett meg: a vádaskodást, a
világiasságot és az önzést. A
vádaskodás azoknak a hívőknek a
stílusa, akik igyekeznek mindig
vádolni
valakit
és
leszólni
másokat. Ez az önjelölt ügyészek
stílusa, akik közben pedig nem
veszik észre, hogy ez az ördög
stílusa: a Bibliában az ördög a
„nagy
vádló”,
aki
mindig
megvádolja a többieket. Ez divat
köztünk, de így volt Jézus
idejében is, aki többször megrótta
a vádlókat: „Ahelyett, hogy a
szálkát
néznéd
a
másik
szemében, vedd észre a gerendát
a magadéban”; vagy „az vesse rá
az első követ, aki maga is
bűntelen”. Tehát másokat vádolni
és
hibákat
keresni
nem
keresztényi, nem „új tömlő” –
figyelmeztetett a pápa.
Azok
a
katolikusok
sem
cselekednek jól, akik elmondják a
Hiszekegyet,
de
hiúságban,
gőgösen élnek, és anyagiasak, a
világ szellemét követik, azt hiszik,
hogy nincs szükségük senkire.

Nekik üzeni Ferenc pápa: Az Úr
új bort adott neked, de te nem
cserélted le a tömlőket, nem
változtattál. A világiasság soksok embert romlottá tesz! Jó
emberek ők, de aztán belépnek
a hiúság, a büszkeség, a
magamutogatás szellemébe…
Nincs meg az alázat, márpedig
az alázat a keresztény életstílus
része. El kell sajátítanunk
Jézustól, a Szűzanyától, Szent
Józseftől, mert ők alázatosak
voltak.
És van még egy stílus, ami
közösségeinkben jelen van, de
nem keresztényi magatartás: az
önzés, a közöny szelleme. „Jó
katolikusnak hiszem magam,
teszem a dolgom, de nem
foglalkozom mások gondjaival.
Nem törődöm a háborúkkal, a
betegségekkel,
a
szenvedő
emberekkel…
még
a
felebarátommal sem.” Ezt a
képmutatást vetette az írástudók
szemére Jézus.
Akkor tehát milyen az igazi
keresztény stílus? A nyolc
boldogságban keresendő: szelíd,
alázatos,
türelmes
a
szenvedésben,
szereti
az
igazságot, képes elviselni az
üldöztetést, nem ítélkezik mások
felett… Ilyen a keresztény
életstílus. Ha meg akarod tudni,
milyen a keresztény stílus, hogy
ne ess a vádaskodó, világias és
önző stílus csapdájába, akkor
olvasd a nyolc boldogságot! –
javasolta a pápa. – Ez a mi
stílusunk, a boldogságok jelentik
az új tömlőt, az eljövendő utat.
Ahhoz, hogy jó keresztények
legyünk,
tudnunk
kell
a
szívünkkel
imádkozni
a
Hiszekegyet, de a Miatyánkot is
– zárta hétfő reggeli homíliáját
Ferenc pápa a Szent Mártaházban.
Fordította: Tőzsér Endre SP
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