KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XVII. évfolyam 13. szám

2019. március 31.

Nagyböjt 4. Vasárnap
„Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott”

Egyházközségünk
hirdetései:
ÓRAÁTÁLLÍTÁS!!!
Március 31. Nagyböjt 4.
vasárnap:
08:00 – Élő és +Családtagok
10:00 – +Mária, Tibor és József
19:00 – +Sándor
A szentmise olvasmányai:
Józs 5,9a.10-12
Zsolt 33
2Kor 5,17-21
Lk 15,1-3.11-32
Április 1. hétfő:
06:30 – +Magdolna
Április 2. kedd:
Paolai Szent Ferenc remete
06:30 – Élő Zita
Április 3. szerda:
06:30 –
Április 4. csütörtök:
Sevillai Szent Izidor püspök és
egyháztanító
06:30 –
18:30 - Szentségimádás a
domonkos nővéreknél.
Április 5. péntek:
Ferrer Szent Vince áldozópap
17:00 – 18:00: Gyóntatás
18:00 – +Éva és Ferenc
Szentmise után keresztúti
imádság
Nagyböjt péntekjein hústilalom
van
Április 6. szombat:
19:00 – +Anna
Április 7. Nagyböjt 5. vasárnap:
Gyűjtés a Szentföld javára
08:00 – +Hálaadás
10:00 – +Viktor
19:00 – +Antal

Óraátállítás 2019
Nyári időszámítás
kezdetét vette. Ezért az
esti szentmisék március
31-től 19 órakor
kezdődnek!
Erdei keresztút
Április 7. vasárnap 14:45
Kossuth utca vége
Közös
keresztút
járásra
hívunk mindenkit április 7-én,
vasárnap délután. ¾ 3-tól
gyülekezünk a Kossuth utca
végén lévő erdei sípályánál. A
Mária úton megyünk fel a
makkosmáriai kegytemplomhoz.
A
stációknál
az
elmélkedéseket a diakónus
atya vezeti.
KÉSZ EST
2019. április 11. csütörtök 19 óra
. Előadó:
Bánffy Farkas
erdélyi főnemes
Restitúciós törekvések és
küzdelmek Erdélyben .

FONTOS TUDNIVALÓK AZ
SZJA 1 + 1 %-ÁNAK
FELAJÁNLÁSÁRÓL
Igaz, hogy a NAV az idén
már elkészíti számunkra a
bevallás-tervezetet,
de
az
egy
százalékokról
továbbra is nekünk kell
rendelkezni.

Fontos, hogy azok is kitöltsék
az 1%-os lapot a MAGYAR
KATOLIKUS
EGYHÁZ
javára
(technikai
száma:
0011.), akiknek az adója
egyébként
nulla
forint
(például
a
családi
adókedvezmények miatt). Az
adóhatóság
ugyanis
az
egyházaknak járó támogatás
megállapításánál
a
rendelkező
személyek
összlétszámát is figyelembe
veszi.
Egyházközségi hozzájárulás
már fizethető 2019-re a
templomban
található
postai
csekkeken,
illetve
átutalással
a
csekken
szereplő számlaszámra. (CIB
Bank
10701180-4703700951100005) Nagy segítség a
közösség
ügyei
szempontjából, ha anyagi
eszközeinkkel kellő időben és
kiszámítható
módon
rendelkezünk.
Feltétlenül
rendelkezzünk
adónk
kétszer
1%-ról.
A Magyar Katolikus Egyház
technikai
száma:
0011
Az Egyház számára (0011) az
is töltse ki a rendelkező
nyilatkozatot,
akinek
0 Ft az adója, mert az Egyház
a
rendelkezők
létszáma
alapján kapja az állami
támogatást,
A Prohászka Ottokár Alapítvány
tisztelettel kéri, hogy személyi
jövedelemadójának második egy
százalékával ebben az évben is
támogassa. A Prohászka
alapítvány adószáma: 191772321-13
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Nemzetközi Echarisztikus
Kongresszus
A Puskás Ferenc Stadionban
elsőáldozással kezdődik és a
Hősök terén szentmisével zárul
majd
a
2020-ban
megrendezendő 52. Nemzetközi
Eucharisztikus
Kongresszus
(NEK).
A
rendezvény
programjáról
Erdő
Péter
bíboros adott tájékoztatást, aki
jelenleg
a
Vatikánban
tartózkodik.
Erdő Péter elmondta, nemzetközi
szokás szerint a NEK eseményei
már a Kongresszus előtti héten
elkezdődnek: az esztergomi Szent
Adalbert Központban teológiai
konferencia
vezeti
be
a
nemzetközi találkozót. Ezen kívül
szociális akciókkal készülnek a
rászorulók
segítésére:
Budapesten és több vidéki
városban is vendégségre várják
őket közös asztalnál fogyasztott
meleg étellel.
Fókuszban a szolidaritás és a
népek közötti barátság
Erdő Péter bíboros megjegyezte,
hogy
a
NEK
egyhetes
programjában „minden napnak és
minden
órának
megvan
a
tartalma”.
Az
Eucharisztikus
Kongresszus két vezető témája a
szolidaritás és a népek közötti
barátság lesz. A „NEK nem
politikai esemény, de társadalmi
üzenete mindenképpen lesz” –
jelentette ki Erdő Péter.
A 2020. szeptember 13. és 20.
közt zajló NEK nyitó szentmiséjét
szeptember 13-án délután, a
Puskás
Ferenc
Stadionban
mutatják be elsőáldozással. Erre
Magyarországról és a környező
országokból
elsősorban
alsó
tagozatos gyerekeket várnak,
szüleikkel
és
plébániájuk
képviselőivel
együtt.
Az
elsőáldozók több méretben előre
elkészített
ruháit
csökkentett
munkaképességűek varrják.
A bíboros kiemelte, hogy a NEK
minden egyes rendezvényének
megszervezéséhez külön dossziét

állítanak
össze
a
részletkérdések kidolgozásával,
a buszok bérlésétől a szállásig, a
biztonságtól az egészségügyi
ellátásig, a misék szükséges
kellékeitől a hangosításig és a
többnyelvű tolmácsolásig. A
kerekesszékes
és
beteg
résztvevők
számára
az
eseményeken
könnyített
hozzáférést biztosítanak.
Kulturális
programmal
is
készülnek
Szeptember 14-18. között a NEK
fő
helyszíne
a
budapesti
Hungexpo területe lesz: minden
nap
közös
imával
és
elmélkedéssel kezdődik, amit
magyar vagy külföldi püspök
vagy
bíboros
vezet.
Ezt
tanúságtétel követi egyházi és
világi személyekkel Ukrajnától a
Közel-Keleten át Ázsiáig, például
a
hittel
való
kapcsolatról,
egyházüldözésről. Majd egyórás
katekézis következik a hit egyes
témáiról,
ezután
pedig
szentmise.
Délutánonként
munkacsoportokban folytatódik a
beszélgetés – az előadók között
Böjte Csaba atya is szerepel.
Az esténkénti szabadidőben a
NEK résztvevőinek Budapest és
Magyarország
megismerésére
nyújtanak
lehetőséget.
Szeptember 14-én a Csík
Zenekar lép fel a MÜPA-ban, 15én
a
NEK
résztvevői
különvonattal – a tervek szerint
az
1938-as
magyarországi
Eucharisztikus
Kongresszus
addigra
helyreállított
díszvonatával
–
,
az
Oltáriszentség kíséretében, az
esztergomi bazilikába utaznak
imádságra. Itt a czestochowai
pálosok jubileumi imát tartanak
Boldog Özséb születésének
évfordulóján. Dorogon a város
koncerttel
várja
a
NEKrésztvevőket. Szeptember 16-án
mintegy tíz budapesti plébánián
mutatnak be miséket más
programokkal.
Elkészült
a
budapesti
Zeneakadémia
tanárainak
segítségével
a
NEK-en
bemutatandó lovári nyelvű mise
zenei kísérete, angol és magyar
részekkel is kiegészítve. Keleti

liturgia helyszíne lesz a Szent
István-bazilika a keleti katolikus
egyházak
papjainak
koncelebrálásával: „fontos, hogy a
vendégek
lássák,
hogy
Magyarországon az egyház két
tüdővel lélegzik, vagyis olyan
területen vagyunk, ahol közel van
a
keleti
kereszténység
hagyománya is” – jegyezte meg
Erdő Péter.
Kiállítás
mutatja
be
a
Műcsarnokban az egyház karitatív
tevékenységét, a NEK kulturális
kínálatában szerepel a 100 tagú
Cigányzenekar és a Moszkvai
Patriarchátus
zenekarának
fellépése, szeptember 17-én a
Szent István-bazilika előtti téren
az egyházi közösségek és
mozgalmak
imádkoznak.
Szeptember 18-án este ifjúsági
programmal várják a fiatalokat a
Papp
László
Sportarénába.
Koncerteket követően az éjszaka
imádsággal,
énekkel,
tanúvallomásokkal
folytatódik
majd.
Szeptember
19-én
a
NEK
keretében a Cursillo mozgalom
világtalálkozója zajlik, délután
pedig a NEK nagymiséjét mutatják
be a Kossuth téren, amin a tervek
szerint a Szent Jobbot és a Szent
Koronát is kiállítják. A mise után
gyertyás körmenet indul a Hősök
terére. Szeptember 20-án a Hősök
terén mutatják be a NEK
zárómiséjét is, amelyet szokás
szerint pápai legátus celebrál,
vagyis a Ferenc pápa kijelölte
személy.
„Meghívtuk magát Ferenc pápát
is, és eddig nem mondott nemet”
– mondta Erdő Péter.
A bíboros hozzátette, hogy a NEK
magyarországi programjában akár
változás is történhet: ha az április
11-én a Vatikánban ülésező
orvosbizottság esetleg pozitív
véleményt ad, akkor a Vatikán utat
nyithat
Mindszenty
bíboros
boldoggá avatása előtt.
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