KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XVII. évfolyam 26. szám

2019. június 30.

Évközi 13. vasárnap
„Megmutatod nekem az élet útját, és a végtelen boldogságot,”

Egyházközségünk
hirdetései:
Június 30. 13.évk.hét vasárnap:
Péter fillér gyűjtés!
08:00 – Szűz Mária tiszteletére
10:00 – +Teréz
19:00 – +Családtagok
ÚJMISE!
A szentmise olvasmányai:
1Kir 19,16b.19-21 Zsolt 15
Gal 5,1.13-18 Lk 9,51-62
Július 1. 13.évk.hét hétfő:

Papszentelés volt
egyházmegyénkben
Hétfőnn,
az
egyházmegye
hagyományának
megfelelően,
Keresztelő
Szent
János
születésének ünnepén Spányi
Antal
megyéspüspök
áldozópappá szentelte Mészáros
Barnabást aki velünk töltötte az
utóbbi egy évet. Újmiséjét a mai
vasárnapon az esti misén
mutatja be..A mise után agapé
lesz a Szent László Házban
vagy udvarán!

06:30 – +Családtagok

Betlehem életvédő
imacsoport

Július 2. 13. évk.hét kedd:
Szűz Mária látogatása
Erzsébetnél (Sarlós
Boldogasszony)
06:30 – +Családtagok

A Betlehem életvédő imacsoport
hétfőn, július elsején 11 és 12
óra között a domonkos nővérek
közösségi házában (Fő utca
192/A) tartja júliusi imaóráját.
Szeretettel várunk mindenkit.

Július 3. 13.évk.hét szerda:
Szent Tamás apostol
06:30 – +Családtagok
Július 4. 13.évk.hét csütörtök:
Portugáliai Szent Erzsébet
06:30 - Betegekért
Július 5. 13.évk.hét péntek:
Zaccaria Szent Antal Mária
áldozópap
18:00 – 19:00 – gyóntatás
19:00 – Élő és + családtagok
Július 6. 13.évk.hét szombat:
19:00 –
Július 7. 13.évk.hét vasárnap:
08:00 – Hálaadás
10:00 –
19:00 –

Szentségimádás őszi
indulása
A nyári szünet utáni első
szentségimádási óra:
szeptember 5 csütörtök, 18.30
Papi és szerzetesi
hivatásokért imádkozunk..
Megújító nyári pihenést
kívánunk!
A
Harangszó
legközelebb
szeptemberben jelenik meg.

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.

Ferenc pápa: „Ha önző a
szíved, akkor nem vagy
keresztény”
Június 26-án a Szentatya folytatta
az Apostolok cselekedeteiről szóló
katekézissorozatát.
Az
első
keresztény közösséget állította
példaképül, mert „állhatatosak
voltak az apostoli tanításban, a
közösségben, a kenyértörésben
és az imádságban” (ApCsel 2,42).
Ferenc
pápa
katekézisének
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fordítását teljes
közreadjuk.

terjedelmében

Kedves testvéreim,
kívánok!

jó

napot

A pünkösdnek, Isten Lelke
hatalmas kiáradásának az első
keresztény közösségre, az volt a
következménye,
hogy
sok
embernek az volt az érzése, hogy
a Krisztusban való üdvösség
örömhíre – a kérügma –
beköltözött a szívébe, s ezért
szabadon Jézushoz csatlakoztak,
megtértek,
megkapták
a
keresztséget az ő nevében, és
befogadták
a
Szentlélek
ajándékát. Mintegy háromezren
csatlakoztak
ahhoz
a
testvériséghez, amely a hívők
habitatja és az evangelizálás
munkájának egyházi serkentője.
Ezeknek a Krisztusban fivéreknek
és nővéreknek a hite olyan meleg
volt, hogy az életüket Isten
munkálkodásának
színterévé
változtatta, ami az apostolok
révén csodákban és jelekben
mutatkozott meg. A szokatlan
megszokottá
lesz,
és
a
mindennapi élet az élő Krisztus
megmutatkozásának terévé válik.
Lukács evangélista úgy beszéli el
ezt nekünk, hogy a jeruzsálemi
egyházat
minden
keresztény
közösség
paradigmájaként
mutatja
be,
egy lenyűgöző
testvériség ikonjaként, amelyet
nem
kell
misztifikálni,
de
minimalizálni sem. Az Apostolok
cselekedeteinek
elbeszélése
lehetővé teszi, hogy bepillantsunk
a ház falai közé, ahol az első
keresztények Isten családjaként
összegyűltek. A koinónia tere volt
ez, vagyis a Krisztusban fivérek és
nővérek közötti szeretetközösség
tere. Belesve láthatjuk, hogy jól
meghatározható módon élnek:
„Állhatatosak voltak az apostoli
tanításban, a közösségben, a
kenyértörésben
és
az
imádságban” (ApCsel 2,42). A
keresztények kitartóan hallgatják a
didakhét, vagyis az apostoli
tanítást;
magas
színvonalú
személyes kapcsolatot ápolnak
egymással (a lelki és anyagi javak

megosztásával is); megülik az Úr
emlékezetét a „kenyértöréssel”,
vagyis az eucharisztiával, és
párbeszédet folytatnak Istennel
az imában. Ezek a keresztény
ember magatartásformái, a jó
keresztény négy jellemzője.
Ellentétben
az
emberi
társadalommal,
amelyben
hajlamos az ember saját érdekeit
követni másoktól függetlenül
vagy egyenesen kárukra, a hívők
közössége
kerüli
az
individualizmust,
és
szorgalmazza az osztozást és a
szolidaritást.
A
keresztény
ember lelkében nincs helye az
egoizmusnak: ha önző a szíved,
akkor nem vagy keresztény;
világias vagy, aki a saját kedvét,
a saját hasznát keresi. Lukács
leírja nekünk, hogy a hívők
együtt vannak (vö. ApCsel 2,44).
Az egymáshoz való közelség és
az egymással való egység a
hívők stílusa: közel állnak
egymáshoz,
aggódnak
egymásért, nem megszólják,
nem, hanem segítik egymást,
odalépnek egymáshoz.

kedvelte őket az egész nép”
(ApCsel 2,46–47).
Az Apostolok cselekedeteinek
elbeszélése végül emlékeztet,
hogy az Úr biztosítja a közösség
növekedését (vö. ApCsel 2,47): a
hívők kitartása az Istennel és a
testvérekkel fennálló hamisítatlan
szövetségben vonzerővé válik,
amely sokakat lenyűgöz és
meghódít (vö. Evangelii gaudium,
14), a vonzás tehát az az alapelv,
melynek köszönhetően minden
kor hívő közössége él.
Kérjük a Szentlelket, tegye
közösségeinket olyan hellyé, ahol
az új élet befogadása és
gyakorlása, a szolidaritás és a
közösségvállalás cselekedetei, a
szertartások
Istennel
való
találkozások, olyan hellyé, ahol
közösséget vállalnak a fivérekkel
és nővérekkel, olyan hellyé, mely
nyitott
kapu
a
mennyei
Jeruzsálemre!
Fordította: Tőzsér Endre SP

A keresztség kegyelme feltárja a
belső köteléket azok között, akik
testvérek Krisztusban, akiknek
osztozniuk
kell
egymással,
azonosulniuk kell egymással, és
adni „mindenkinek, szükséglete
szerint” (ApCsel 2,45). Az a
feladatuk
tehát,
hogy
nagylelkűek
legyenek,
adakozzanak,
törődjenek
egymással,
látogassák
a
betegeket,
felkeressék
a
szűkölködőket, a vigasztalásra
szorulókat.
Ez a testvériség, mely az
Egyház, épp azért, mivel a
közösségvállalás
és
a
szűkölködőkre való odafigyelés
útját választja, igazi és hiteles
liturgikus életet élhet. Lukács azt
írja: „Napról napra állhatatosan,
egy szívvel ott voltak a
templomban. A kenyértörést
házanként végezték, és örömmel
és tiszta szívvel részesültek az
ételből. Dicsérték Istent, és
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