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Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XVII. évfolyam 24. szám

2019. június 16.

Szentháromság vasárnap
„Uram, mi Urunk, mily csodálatos a te neved az egész világon.”

Egyházközségünk
hirdetései:
Június 16. Szentháromság
vasárnap:
08:00 – +Antal
10:00 – 15 éves házasságért és a
család egységéért
19:00 – Rózsafűzér Társulat élő
és meghalt tagjaiért
A szentmise olvasmányai:
Péld 8,22-31 Zsolt 8
Róm 5,1-5 Jn 16,12-15
Június 17. 11.évk.hét hétfő:
06:30 – +Teréz
Június 18. 11. évk.hét kedd:
06:30 – +Adrienne
Június 19. 11.évk.hét szerda:
Szent Romuald apát
06:30 –
Június 20. 11.évk.hét csütörtök:
18:30-19:30 - Szentségimádás a
templomban
06:30 Június 21. 11.évk.hét péntek:
Gonzága Szent Alajos szerzetes
18:00 – 19:00 – gyóntatás
19:00 –
Június 22. 11.évk.hét szombat:
18:00 – 19:00 - Szentségimádás
19:00 – +Jenő
Június 23. Krisztus Szent Teste
és Vére vasárnap:
08:00 – Vermes család élő és
elhunyt tagjai
10:00 – +István
19:00 – Hálaadás
Június 30-n Péter fillér gyűjtés

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.).

Világméretű
Szentségimádás
Június 22. szombat 18-19 óra
A Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra készülve Úrnapja
előestéjén, 2019. június 22-én
18-19 óráig Budakeszin is
bekapcsolódunk a világméretű
szentségimádásba. Helyszín: a
Havasboldogasszony templom.
Szeretettel kérjük a Testvéreket,
hogy minél nagyobb számban
vegyünk részt az adorációban!

Szentségimádás nyári
menetrendje
A nyári szünet előtti utolsó
szentségimádási
óránkat
június 27-én
csütörtökön,
18.30-19.30 között tartjuk a
templomban.
Szeptember 5-én, az első
csütörtökön, a megszokott
időben találkozunk ismét,
hogy papi és szerzetesi
hivatásokért imádkozzunk..

Megújító
nyári
pihenést
kívánunk
Egyházközségünk
minden tagjának!

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 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.

Nyárváró koncert
Június 16. vasárnap 18 óra
Kálvin terem

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

Múzeumok éjszakája
Június 22. 16 órai kezdettel
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

NEK 2020
Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus
Az Eucharisztikus Kongresszusra
készülve a plébánia közössége
együtt imádkozza a vasárnapi
misék végén az alábbi imát:
Mennyei Atyánk, minden élet
forrása!
Küldd
el
Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben jelen lévő
Krisztust felismerjük és egyre
jobban
szeressük.
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk
és táplálékunk, orvosunk és
békességünk.
Adj bátorságot, hogy az Ő erejét
és örömét elvigyük minden
emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus
ünneplése
egész
hívő
közösségünk,fővárosunk, népünk,
Európa
és
a
világ
lelki
megújulására
szolgáljon!
Amen

Lélek-áldozat

A mai ember szívében Istenüresség van mindaddig, amíg rá
nem talál a Mennyei Atyára, és
rá nem jön, hogy Őrá van
szüksége ahhoz, hogy az élete
rendbe jöjjön. "Az áldozat" komplex
művészeti
tehetséggondozó (NTP-MŰV-180036)
programban
arra
törekedtünk,
hogy
egy
különleges szeretettel világítsunk
rá
kapcsolataink
hibáira,
gyengeségeire, amelyek nem
mások, mint az Istenhez való
viszonyunk eleven jellemzői.
Lelki
megtisztulás,
lelki
átalakulás, minőségi változás:
felemelkedés az isteni szférába,
a
megbocsátás,
a
lélek
gyógyulása által. Rajtunk múlik
az elhatározás, hogy minden
tőlünk telhetőt megteszünk-e a
lelki fejlődésünk érdekében, és
tőlünk függ az is, hogy élünk-e a
lehetőségeinkkel,
amelyeket
ajándékba kapunk.
A programba kiválasztott fiatalok
közös esztergomi táborozása
adta meg az alapot a téma
körüljárására:
Jézus
szenvedéstörténetének mai, a
diákokat is a mindennapokban
foglalkoztató feldolgozására. A
különböző művészeti ágak, a
muzsika
dallamai,
a
képzőművészet vizualitása és a
dráma játéka nem pusztán az
értelmi
képességeket
hozta
mozgásba,
hanem
mindannyiunkban
lelki
folyamatokat is elindított. Az
Áldozat cselekménye, és a
végleges szövegkönyv is egy
lelki folyamat eredménye. Ha mi
már
megtapasztaltuk
Isten
szeretetét az életünkben, akkor
egy természetes vágy, hogy azt
másoknak is továbbadjuk. Isten
szeretete megment minket a
saját közönyünktől, önmagunk
vádolásától, hétköznapi vagy
rendkívüli bűneinktől. Sokkal
inkább
figyelünk
a
másik
emberre, mint a Vele való
találkozás előtt. "Isten szerepét
játszva
sokkal
többet
gondolkodtam Róla, mint addig
valaha. Próbáltam megérteni,
hogy milyen lehet mindig tudni,
hogy mi a jó és helyes, és

mindenkinek őszintén segíteni. A
szerepre
készülve
én
is
fokozottabban
figyeltem
a
körülöttem lévő embertársaimra.
Bízom benne, hogy ezzel nem
csak a szerephez, de Istenhez is
közelebb
kerültem."
(Huszár
Balázs 11.a)
Ahhoz, hogy ezt a rohanó
világunkban
felismerjük,
szükségünk van arra, hogy
alázatosak
legyünk.
”Légy
alázatos, és tartsd többre a
másikat magadnál." (Fil 2,3) A
Szentírásban
megfogalmazott
erény cseng vissza Németh Áron
(11.b)
szövegében
és
rendezésében.
A
szereplő
fiatalokkal
való
utólagos
beszélgetésből
egyértelműen
kiderül, hogy ezek a lelki
folyamatok, vívódások, amelyek a
darab során eljuttatják a háborús
veterán apát és a magára hagyott,
abortuszon átesett lányát az Isten
oltalmába, bennük és bennünk is
lejátszódnak. Talán bűneink, lelki
sebeink súlya más és más, de
mindegyikünkben
a
Lélek
cselekszik.
A
cselekmény
drámaisága, a kiváló színészi
teljesítmények, a diákok által
megálmodott díszlet és komponált
muzsika, valamint az előadás
különleges, éjszakai virrasztásba
beillesztett
ideje
mind-mind
hozzájárult ahhoz, hogy ugyanaz
a lelkület alakulhasson ki bennünk
az ünnepre készülve, mint ami
Jézus Krisztusban is megvolt.
Bilik
János
igazgatóhelyettes
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hittanár,

