KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XVII. évfolyam 22. szám

2019. június 2.

Húsvét 7.vasárnap
„Zengjetek dalt Istenünknek, zengjetek”

Egyházközségünk
hirdetései:
Június 2. Húsvét 7.vasárnap:
08:00 – Hálaadás
10:00 – +József
16:00 – Gyermekes szülőknek
Makkosmárián
19:00 – +Márta
A szentmise olvasmányai:
ApCsel 1,1-11
Zsolt 46
Ef 1,17-23 vagy Zsid 9,2428;10,19-23
Lk 24,46-53
Június 3. Húsvét 7.hét hétfő:
Lwanga Szent Károly és társai,
vértanúk
06:30 –
Június 4. Húsvét 7.hét kedd:
06:30 – Élő Abigél
Június 5. Húsvét 7.hét szerda:
Szent Bonifác püspök és vértanú
06:30 –
Június 6. Húsvét 7.hét
csütörtök:
Szent Norbert püspök
18:30-19:30 - Szentségimádás a
templomban
06:30 Június 7. Húsvét 7.hét péntek:
18:00 – 19:00 – gyóntatás
19:00 –
Június 8. Húsvét 7.hét szombat:
19:00 – Hálaadás
Június 9. Pünkösd:
08:00 – +Lívia
10:00 – +Döme
19:00 –

Szt. Mónika imaközösség
találkozója a 10 órás
szentmisén
A mai vasárnap, a 10 órás
szentmisén találkozik közösségünk. Gyermekeink üdvösségéért imádkozunk, egyházközségünk minden családját
beleértve. E havi könyörgésünk: "Segíts minket Urunk,
hogy gyermekeinket életünk
példájával vezessük tefeléd!"
BETLEHEM életvédő
imacsoport
Hétfőn, június 3-án, 11 és 12 óra
között együtt imádkozunk a
domonkos nővéreknél (Fő utca
192/A) a megfogant életért,
családjainkért.
Szeretettel várunk.

NEK 2020 helyi felkészülés
indítása
Június 6. csütörtök 19 óra
Szent László Ház
A ’Házaskör’ közösség
szeretettel hívja a közösségek
képviselőit a kongresszusi
felkészülés indításának
egyeztetésére. Bővebb
információ a hátoldalon.

Meghívó cserkész művészeti
kiállításra
Nagy szeretettel hívunk és várunk
minden érdeklődőt június 7-én,
pénteken
17:00-kor
kezdődő
kiállításmegnyitóra, a Szent László
Közösségi ház nagytermében.
A kiállításon megtekinthetőek a
cserkészcsapatunk
Szalamandra
őrsének tagjai által készített
műtárgyak, jellemzően ipar- és
képzőművészeti alkotások, de

megjelenik köztük versfordítás és
zenemű is. Az alkotások az év
közbeni
cserkészfoglalkozások
keretében készültek.
A kiállítást megnyitja:
Hidas Bence
művészettörténész hallgató.
Trombitán közreműködik
Rácz Mihály,
a Szent István Király Zeneművészeti
Szakgimnázium diákja.
A kiállítás kizárólag ezen a napon
látogatható.
Részvételi szándékukat, kérjük a
kiállítás kurátorának Kung
Zsigmondnak jelezzék a
kaltatoo@gmail.com e-mail címen.
Prohászka Ottokár Cserkészcsapat
EGYHÁZMEGYEI NAP
Június 10. 10:00 – 16:00
Székesfehérvár
Bregyó közi Ifjúsági Szabadidő
Központ
Szeretettel várnak mindenkit.

KÉSZ est
2019. június 13. csütörtök 19 órá
Szent László Közösségi Ház
Meghívott előadónk:
Filó Kristóf plébános
Az előadás címe:
Betekintés a muszlim
misztikába
„Vizsgáljatok meg mindent, a jót
tartsátok meg.” (1Tessz. 5,21.)

Elsőáldozás 2020
Elsőáldozásra
a
2019/20-as
tanévben a Budakeszi Plébánián
vagy a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszuson
lesz
lehetőség.
A
2019/20-as
tanévben
Budakeszin együtt készülnek majd
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a gyerekek a 2020. májusában
esedékes plébániai elsőáldozásra,
valamint
a
Nemzetközi
Eucharisztikus
Kongresszus
szeptemberi, közös elsőáldozására.
Kérjük a Kedves Szülőket, hogy a
plébánia honlapján elérhető űrlap
kitöltésével jelezzék, gyermekük
melyik alkalom során szeretne
elsőáldozáshoz járulni!
A Budakeszi plébánián 2020.
májusában elsőáldozó lehet:
- aki a 2019/20-as tanévben az
általános iskola 4. osztályát végzi.
A
Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszuson elsőáldozó lehet
(2020. szeptember 13., 16.00 óra,
Puskás Ferenc Stadion):
- aki 2018/19-es tanévben az
általános iskola 1. osztályát
elvégezte vagy ennél idősebb.
Bővebb információt találhatnak a
https://www.iec2020.hu/hu/nyitoszentmise-elsoaldozassal
honlapon.
Jelentkezés határideje:
augusztus 15.

NEK 2020
Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus
Áttekintés
Kevesebb, mint 500 nap múlva
kezdődik
a
Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus
(NEK).
Magyarországon eddig csupán
egyszer, 1938-ban rendeztek
eucharisztikus
világkongresszust.
2020
szeptemberében
már
52.
alkalommal gyűlnek össze a világ
katolikusai és mindazok, akik
együtt szeretnék megünnepelni
Jézus Krisztus
valóságos
jelenlétét
az
Oltáriszentségben. A kongresszus
tehát – hangozzék bár
elnevezése rendkívül komolyan –
ez
esetben
korántsem
tudományos konferenciát
jelöl, hanem ünnepet; egy héten át
tartó, színes, nyitott, változatos
programokat

kínáló eseménysort, hogy Jézus
Krisztus valóságos jelenléte
hozzásegítse a
résztvevőket a megbékéléshez.
Fontos,
hogy
találkozzunk
egymással, időnként fel kell
emelnünk a fejünket,
egyénként és közösségként is,
hogy
felfedezhessük,
hogy
testvérek vagyunk. Azt
hiszem, minderre nagyszerű
alkalom lesz ez a nagy
rendezvény.
IV. Orbán pápa 1264-ben
kiadott, ”Transiturus de mundo„
kezdetű bullájában kiemeli,
hogy az Eucharisztia az isteni
szeretet
kiáradása.
Az
Eucharisztia az örök élet
eledele, teljesen felüdít, valóban
táplál, „és a leginkább gyarapítja,
de nem a testet,
hanem a szívet, nem a húst,
hanem a lelket, nem az ember
hasát, hanem az
elméjét”.
Szent VI. Pál pápa 1964-ben
íródott,
„Mysterium
fidei”
kezdetű, Oltáriszentségről szóló
enciklikájában
kiemeli:
a
Katolikus
Egyház
nemcsak
tanítja azt a hitet, hogy az
Oltáriszentségben Krisztus teste
és vére van jelen, hanem
életével is vallja, hiszen
ezt a szentséget „olyan imádó”
tisztelettel illette kezdetektől
fogva, amely egyedül
csak
Istennek
jár.
Az
Oltáriszentség tartalmazza „a
színek fátyla alatt Krisztust, az
Egyház
láthatatlan
fejét,
a
világ
Megváltóját,
minden
szív
középpontját, aki által létezik
minden, és mi is
őáltala
létezünk”.
…,
„a
közösség, a plébánia és az
egyetemes
Egyház
ügyét
magunkénak tekintjük,
és kiterjesztjük szeretetünket az
egész világra, mert tudjuk, hogy
Krisztusnak mindenütt vannak
tagjai”.
Szent II. János Pál 2003-ban írta
meg „Ecclesia de Eucharistia”
kezdetű enciklikáját az
Eucharisztia és az Egyház
kapcsolatáról,
amelyben

emlékeztet:
a
húsvéti
misztériumból
születik
az
Egyház.
Az
Eucharisztia
szentségében
a
zeretet egyetemessége magának
az Üdvözítőnek a szavaiból
következik: „Ez az én testem…,
Ez az én vérem…” (Lk
22,19–20).
XVI. Benedek 2007-ben kiadott,
„Sacramentum Caritatis” kezdetű
szinódus utáni
apostoli buzdításában ír az
Eucharisztiáról mint az Egyház
életének és küldetésének
forrásáról
és
csúcspontjáról.
Kifejti: az Oltáriszentségben az Úr
úgy találkozik az
Isten képére és hasonlatosságára
teremtett
emberrel,
hogy
útitársnak ajánlja magát.
Tegyük a plébánia nagyobb és
kisebb közösségeinek forrásává
az oltáriszentséget.
Krisztus áldozata örök. Az Úr most
is velünk van. A nagy közös
ünneplés előtt több
mint egy évvel. Szelíd csendes
jelenlétével vígasztal, tanít, erőt
ad. Jelen van
köztünk az élő Isten.
MEGHÍVÓ készületre
Ne csupán várjuk a kongresszust.
Készüljünk,
tegyünk
érte,
induljunk és buzdítsunk
másokat is.
A lehetőségeink, elképzeléseink,
és
feladataink
áttekintésére
meghívjuk a Budakeszi
egyházközséghez
tartozó,
itt
működő valamennyi közösségét
2019 június 6-ra 19 órai
kezdettel a Szent László házba,
ahol a közösségek vezetői,
képviselői részvételével a NEK-kel
kapcsolatos felkészülést, illetve a
kongresszus ideje alatti feladatokról egyeztetünk. Jelentkezni /
regisztrálni
a
budakeszinek@gmail.com
címen lehet.
Budakeszi Házaskör
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