KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XVII. évfolyam 23. szám

2019. június 9.

Pünkösdvasárnap
„Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: újítsd meg a föld színét.”

Egyházközségünk
hirdetései:
Június 9. Pünkösd:
08:00 – +Lívia
10:00 – +Döme
19:00 – +Piroska, József és Tibor
A szentmise olvasmányai:
ApCsel 2,1-11
Zsolt 103
1Kor 12,3b-7.12-13
Jn 20,19-23
Június 10. Pünkösdhétfő:
Boldogságos Szűz Mária, az
Egyház Anyja
06:30 –
Egyházmegyei nap
Június 11. 10. évk.hét kedd:
Szent Barnabás apostol
06:30 – Élő Zsolt
Június 12. 10.évk.hét szerda:
06:30 –
Június 13. 10.évk.hét csütörtök:
A mi urunk, Jézus Krisztus, az
örök főpap
18:30-19:30 - Szentségimádás a
templomban
06:30 Június 14. 10.évk.hét péntek:
18:00 – 19:00 – gyóntatás
19:00 – +Nagyszülők
Június 15. 10.évk.hét szombat:
17:00 – Fogolyán Kristóf fuvola
koncertje a templomban
19:00 – Élő Ábel és Antal
Június 16. Szentháromság
vasárnap:
08:00 – +Antal

10:00 – 15 éves házasságért és
a család egységéért
19:00 – Rózsafűzér Társulat élő
és meghalt tagjaiért

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.)

Papszentelés
egyházmegyénkben
2019.
június
24-n,
az
egyházmegye hagyományának
megfelelően, Keresztelő Szent
János születésének ünnepén
Spányi Antal megyéspüspök
áldozópappá szenteli Mészáros
Barnabást aki velünk töltötte az
utóbbi egy évet. Imádkozzunk
érte és vegyünk minél többen
részt
a
szentelésén.
A
szertartásra délelőtt 10 órakor
kerül sor a Prohászka emléktemplomban. (Székesfehérvár,
Kaszap István u. 1, 8000).

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 a gyerekek a 2020.
májusában esedékes plébániai
elsőáldozásra,
valamint
a
Nemzetközi
Eucharisztikus

Kongresszus szeptemberi, közös
elsőáldo-zására.
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.

Nyárváró koncert
Június 16. vasárnap 18 óra
Kálvin terem
A Zákányi Zsolt vegyeskar
műsorán elhangzik:
Pitoni: Cantate domino
Tallis: If you love me
Distler: Áldjad én lelkem
Viadana: Exultate justi
Sweelinck: 96.zsoltár
Stainer: God so loved
Halmos: Jubilate
Liszt. O salutaris
Bárdos: Az Úristent magasztalom

Múzeumok éjszakája
Június 22. 16 órai kezdettel
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A Tájház felújítása miatt, az idei
Múzeumok Éjszakája program a
Szent László Házban lesz,
Központi témája:

„Örökségünk az Úrnapi
Virágszőnyeg”
16:00-18:00 Mi is az a cupfolás?
Előkészületek a másnapi virágszőnyeg készítéshez, virágkoszorúk
készítése
„Fotó: Deponte”
interaktív, vetített képkiállítás a
Budakeszi Virágszőnyeg
történetéről
18:00-22:00 A kerthelyiségben
sramli szól
Zenés vacsora a Szent László
Ház kertjében
Közreműködik Nagy Attila
harmonikán és az
Ofner Bergland Regional
Zitherkreis Wudigess
A program megvalósulását a
Magyar Kormány támogatja

NEK 2020
Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus
Történeti 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.
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