KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
2019. április 7.

XVII. évfolyam 14. szám

Nagyböjt 5. Vasárnap
„Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, azért szívből ujjongunk”

Egyházközségünk
hirdetései:
Április 7. Nagyböjt 5. vasárnap:
Gyűjtés a Szentföld javára
08:00 – Hálaadás
10:00 – +Viktor
19:00 – +Antal
A szentmise olvasmányai:
Iz 43,16-21
Zsolt 125
Fil 3,8-14
Jn 8,1-11
Április 8. hétfő:
06:30 –
Április 9. kedd:
06:30 – Élő Zsolt
Április 10. szerda:
06:30 –
Április 11. csütörtök:
Szent Szaniszló püspök és
vértanú
06:30 –
18:30 - Szentségimádás a
domonkos nővéreknél.
Április 12. péntek:
18:00 – 19:00: Gyóntatás
19:00 – +Gyula
Szentmise után keresztúti
imádság
Nagyböjt péntekjein hústilalom
van
Április 13. szombat:
19:00 – +Irén és József
Április 14. Virágvasárnap:
08:00 –
10:00 –
Barkaszentelés a Domonkos
nővérek előtti parkolóban.
Körmenet, utána szentmise
11:00 – Gyermekes szülőknek
szánt szentmise
19:00 –

Erdei keresztút
Mai vasárnap 14:45
Kossuth utca vége
Közös
keresztút
járásra
hívunk mindenkit ma délután.
¾3-tól gyülekezünk a Kossuth
utca
végén
lévő
erdei
sípályánál. A Mária úton
megyünk fel a makkosmáriai
kegytemplom-hoz. A stációknál az elmélkedéseket a
diakónus atya vezeti.
Szt. Mónika imaközösség
Ma kivételesen a Makkosmáriai
templomban
találkozunk
a
11.30-kor kezdődő szentmisén.
Közös
imakérésünk
a
könyörgésben:
"Szentlélek
Úristen, erősíts engem, hogy
életem
minden
nehézsége
közepette se szűnjek meg
gyermekeink hitéért imádkozni."
A szentmise után a rövid
megosztás
helyett
ezúttal
keresztelő lesz. Imádkozunk
egyházközségünk
minden
családjáért.
Közösségünkhöz csatlakozni a
bede.bakacs@gmail.com email
címen, vagy a 30 951 33 68-as
telefonszámon lehet.

Széchenyi Est
Április 10. szerda 18 óra
Prohászka Gimnázium

Széchenyi Pál érsek
szerzetes, főpap, hazafi
Előadó:

Kristóf Lilla
antropológus
Az előadásban Széchenyi Pál
érsek (1617-1710) múmiájának
modern
eljárásokkal
végzett
vizsgálatáról és az eredményekről számol be a kutatás vezetője.
A Rákóczi szabadságharcban
fontos szerepet játszó, békekötő
főpap életéről és tevékenységéről, valamint halálának körülményeiről kapunk hiteles információkat.

Kálvária rendbetétel

2019. április 11. csütörtök 19 óra

Április 13-án, szombaton, 9:00
órai kezdettel takarítást
szervezünk a kálvárián!
A stációikat és a kápolnát a
közelgő Húsvét és az aznap
délután
15:00-kor
kezdődő
németnyelvű keresztút tiszteletére
feldíszítjük.
Szeretnénk kérni, hogy a STÁCIÓtulajdonosok, lehetőség szerint
délig végezzék el a szükséges
előkészületeket!
Szeretettel várunk mindenkit!
Budakeszi Hagyományőrző Kör
Egyesület

Restitúciós törekvések és
küzdelmek Erdélyben.

Németnyelvű keresztút

KÉSZ EST

Előadó:

Bánffy Farkas
erdélyi főnemes

Április 13-án 15:00 órakor
németnyelvű keresztúti
ájtatosság lesz a Budakeszi

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

Kálvárián Mirk István
vezetésével.
Közreműködik a
Hagyományőrző Kör Férfi
Dalárdája.
Szeretettel várunk minden
érdeklődőt.

Vivaldi koncert
Előzetes

Vivaldi Gloria
Április 27. szombat 17 óra ITT
a templomunkban
Előadók:
Kaposvári Vikár Béla
Vegyeskar
Zákányi Zsolt Református
Vegyeskar
Városi kamarazenekar
Szólót énekel:
Kristófi Ágnes (szoprán) és
Kádár Ágota (alt)
Vezényel: Ludmány Géza
A belépés díjtalan, a budakeszi
kórus fenntartására szívesen
fogadunk adományokat.
2x1% felajánlása
A NAV elkészíti adóbeval-lásunkat
de a 2x1%-ról nekünk kell
rendelkezni évről évre.
Fontos, hogy akinek a kedvezmények miatt 0 az adója, az
rendelkezzen egyházunk javára.
Az
egyház
támogatásába
beszámít a rendelkező személyek
száma.
A Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011
A Prohászka Ottokár Alapítvány
tisztelettel kéri, hogy személyi
jövedelemadójának második egy
százalékával ebben az évben is
támogassa.
A
Prohászka
alapítvány adószáma: 191772321-13
Egyházközségi
hozzájárulás
már fizethető 2019-re: az újságos
pulton található postai csekken
vagy átutalással (CIB Bank
10701180-47037009-51100005)
vagy a plébánián.

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

