KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XVII. évfolyam 28. szám

2019. szeptember 8.

Évközi 23. vasárnap
„Te lettél, Uram, menedékünk, nemzedékről nemzedékre.,”

Egyházközségünk
hirdetései:
Szeptember 8. 23.évk.hét
vasárnap:
08:00 – Élő János és családtagok
10:00 – Élő Máté, Élő családtagok
Rádió felvétel
19:00 – +Anna és Ernő
A szentmise olvasmányai:
Bölcs 9,13-19 Zsolt 89
Filem 9b-10.12-17 Lk 14,25-33
Szeptember 9. 23.évk.hét hétfő:
Claver Szent Péter áldozópap
06:30 – Élő Endre
Szeptember 10. 23. évk.hét
kedd:
06:30 – +János
Szeptember 11. 23.évk.hét
szerda:
06:30 – Szabó és Domanovich
család élő és + tagjai
Szeptember 12. 23.évk.hét
csütörtök:
Szűz Mária szent neve
06:30 – +Arabella
18:30-19:30: Szentségimádás
Szeptember 13. 23.évk.hét
péntek:
Aranyszájú Szent János püspök
és egyháztanító
18:00 – 19:00 – gyóntatás
19:00 – Hálaadás
Szeptember 14. 23.évk.hét
szombat:
19:00 – +Anna, Mária, Ferenc és
+családtagok

Szeptember 15. 24.évk.hét
vasárnap:
08:00 –
10:00 – +Lőrinc
19:00 – Prohászkás szúlők az
iskoláért

KÉSZ EST
Szeptember 12. csütörtök 19 óra
Szent László Közösségi Ház
Meghívott előadónk:

Dr. Drócsa Izabella
jogtörténész, a PPKE JÁK
doktorandusza

Az előadás címe:
Politikai bűncselekmények
és a rendtörvény - a
radikális ideológiákkal
szembeni fellépés a két
világháború között

„Hiszen az én gondolataim
nem a ti gondolataitok, és az
én útjaim nem a ti útjaitok”
(Iz. 55,8.)
Következő tervezett találkozás:
2019. október 10-én csütörtökön
19 órakor lesz.
Előadó: dr. Hajós Tamás
villamos mérnök: Clark Ádám
személyisége a levelezése
alapján témakörben

Katekumenátus képzés
Katekumenátus csoport indul
ebben a tanévben is, melybe
azokat a fiatalokat, felnőtteket
várjuk,
akik
szeretnének
megkeresztelkedni,
vagy
elsőáldozók, ill. bérmálkozók

lenni. A keresztény élet, vagyis a
Krisztus-követés
útját
járjuk
közösségben, az evangélium
örömének napi megélésével, a
Biblia
és
az
Egyház
hagyományának megismerésével.
Azokat is szeretettel hívjuk, akik
gyakorló katolikusok, de szeretnék
mélyíteni a kapcsolatukat Istennel,
és gyarapítani hitismereteiket.
Várjuk azokat a szülőket is, akik
hittanos
gyermekeiknek
szeretnének segíteni, de nem,
vagy csak régen tanultak hittant.
A találkozások hetente lesznek a
domonkos nővérek rendházában,
egyeztetett időben.
A részvételi szándékot
szeptember végéig lehet jelezni
a következő elérhetőségeken:
Farkas Éva Imelda nővér mobil:
06-20-8233447; email:
imeldaop55@gmail.com
Héjja Anna Margit nővér mobil:
06-20-8232854; email:
hejja.margitop@gmail.com

FARKASKÖLYÖK
TOBORZÓ
A Budakeszi Prohászka Ottokár
Cserkészcsapat idén is elindítja a
Farkaskölyök
rendszert.
Ez
egyfajta "cserkész előkészítő",
ahova kizárólag első osztályos
lányok és fiúk jelentkezését
várjuk.
A Falkában a helyek korlátozottak,
a jelentkezés sorrendjében tudjuk
fogadni a gyerekeket.
További információkért és a
jelentkezéshez látogassák meg az
alábbi
weboldalt:
https://bit.ly/2lBLinb

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

Jó munkát!
Dalotti
Márk
Farkaskölyök
parancsnok Tel: 20-502-10-32 I Email: dalottimark@gmail.comA

Gyermekes családoknak
szánt misék
Szeptemberben
a
következő
időpontokban lesznek családos
misék:
szeptember 7. szombat 17 óra
szeptember 21. szombat 17 óra
szeptember 28. szombat 17 óra

Harangszó a neten
A Harangszó példányai a lap alján
található
honlapunkon
is
megtalálható,
sőt
regisztrálni
lehet,
hogy
az
újakat
automatikusan
elektronikus
levélben elküldjük.

Ferenc pápa:
„Fedezzük fel istengyermeki
felelősségünket! – Pápai
üzenet a teremtésvédelmi
imanapra”
Ferenc pápa teremtésvédelmi
imanapra
szóló
üzenetét
szeptember 1-jén, vasárnap tették
közzé. A Szentatya arra sürget,
hogy az előttünk álló, október 4-ig
tartó időszak legyen alkalom a
bűnbánatra,
az
ökológiai
megtérésre és főként annak a
lelkületnek a kialakítására, mely
istengyermeki szemmel tekint a
Teremtőtől
ajándékba
kapott
világra.
Ferenc pápa üzenetében kifejezi,
hogy
Isten
mindent
jónak
teremtett, a bűn azonban tragikus
pecsétet tett a világra, így az
ember válasza Isten adományára
a bűn, az önérdekbe zárkózás, a
kapzsiság és a kizsákmányolás
lett.
A
helyzet
az utóbbi
évtizedekben
drasztikusan
romlott; a környezetszennyezés, a
fosszilis
tüzelőanyagok
használata,
a
föld
kizsákmányolása, az őserdők
kiirtása következtében aggasztó
mértékben megemelkedett a föld
átlaghőmérséklete.

A
jéghegyek
olvadása,
a
vízgyűjtő
medencék
elhanyagolása,
a
műanyaghulladék
mennyiségének
folyamatos
növekedése mind ennek a jele.
Itt az idő tehát, hogy újra
felfedezzük
istengyermeki
felelősségünket,
hogy
bűnbánatot
tartsunk
és
megtérjünk a gyökereinkhez,
mert Isten kedves teremtényei
vagyunk – írja Ferenc pápa.
Üzenetében emlékeztet arra is,
hogy az Assisi Szent Ferenc
tranzitusáig tartó imaidőszak
ökumenikus
jellegű,
hiszen
együtt
tartjuk
az
ortodox
testvéreinkkel, akik ezt harminc
éve kezdeményezték.
A Szentatya emlékeztet, hogy a
ferences Szent Bonaventura
tanítása nyomán nekünk is úgy
kell tekintenünk a teremtett
világra
mint
Isten
„első
könyvére”, amelyben minden
teremtett dolog „Isten szavaként”
szólal meg. Döntéseink nyomán
válasszuk az egyszerűbb és a
környezetet mind jobban tisztelő
életmódot. Tekintsünk a mai
fiatalokra, akik tőlünk öröklik
meg a földet.
Imádságaink és felhívásaink az
ügyben érzékenyebbé tehetik a
politikai
felelősöket,
a
kormányokat, hiszen Mózes
szavai nyomán nekünk is az
„életet kell választanunk az
eljövendő
nemzedékek
számára”. Az ENSZ következő
közgyűlése fontos lehetőséget
rejt a közös ház megóvása
érdekében, amint az októberi
püspöki szinódus is Amazónián
keresztül a teremtett világ
védelmét célozza – zárul Ferenc
pápa teremtésvédelmi imanapra
írt üzenete.
Forrás: Vatikáni Rádió
Udvaros
A
Prohászka
Gimnázium
udvaros munkatársat keres napi
4
órában.
Érdeklődni
a
titkárságon lehet.

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

