KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
2019. október 20.

XVII. évfolyam 34. szám
Évközi 29. vasárnap
„Az Úr a te őrződ, ő a te védelmed”

Egyházközségünk
hirdetései:

Október 26. 29.évk.hét
szombat:
19:00 – Élő Flóra

Október 20. 29.évk.hét
vasárnap:
08:00 – Szűz Mária tiszteletére
10:00 – Élő Márk és testvérei
A Szent Cecília Kamarakórus
énekel
11:30 – Makkosmária
19:00 – Rózsafűzér Társulat élő
és +tagjai
A szentmisék után missziós
gyűjtés.
A szentmise olvasmányai:
Kiv 17,8-13 Zsolt 120
2Tim 3,14-4,2 Lk 18,1-8

ÓRAÁTÁLLÍTÁS!
Október 27. 30.évk.hét
vasárnap:
08:00 – Élő Lili, Katalin és István
10:00 – +József
11:30 – Makkosmária
18:00 – +Mária, Tibor és József

Október 21. 29.évk.hét hétfő:
Boldog IV. Károly király
06:30 – +Margit
18:00 – Bibliaóra a hittanteremben
19:00 – Kristóf atya előadása a
hittanteremben
Október 22. 29. évk.hét kedd:
Szent II. János Pál pápa
06:30 – Élő Géza gyógyulásáért
és + családtagokért
Október 23. 29.évk.hét szerda:
Kapisztrán Szent János
áldozópap
06:30 – +Mária
Október 24. 29.évk.hét
csütörtök:
Claret Szent Antal Mária püspök
06:30 – Élő András és Anna
18:30-19:30: Szentségimádás
Október 25. 29.évk.hét péntek:
Szent Mór püspök
18:00 – 19:00 – gyóntatás
19:00 – +István

.
TÉLI IDÓSZÁMÍTÁS
Jövő vasárnap az órákat vissza
kell állítani 1 órával. Ezzel
kezdetét veszi a téli időszámítás.
Ezért az esti szentmisék kezdési
időpontja innentől 18 óra!
Október 26-n szombaton még 19
órakor, de 27-n vasárnap este
már 18 órakor kezdődik a
szentmise!

Bibliaóra
Hétfőn este 18 órakor a
hittanteremben

Kristőf atya előadása
Kristóf atya előadássorozatba
kezd.
Helyszín:
Hittanterem, 19 óra

MEGHÍVÓ
2019.október 23. 16 óra
Országzászló, 56-s Emlékkő
Az 1956-s forradalom és
szabadságharc tiszteletére
MEGEMLÉKEZÉS
lesz.
Beszédet mond:
Dr.PÁKH TIBOR
jogász, 56-s elítélt,
antikommunista ellenálló
Szeretettel várjuk!

SZÉCHENYI EST
Előzetes
Október 29- kedd 18 óra
Szent László Ház

A reformáció újragondolva
A reformáció bevezetésének és
első másfél évszázadának
története Skandináviában.
Előadó:

Kőrösiné dr. Merkl Hilda
a könyv fordítója
Könyvbemutató.
A könyv a helyszínen
megvásárolható.

Ferenc pápa:
„Ne akadályozzuk a Lélek
„testvériesítő” működését!”
Október 16-án a Szentatya
folytatta
az
Apostolok
cselekedeteiről
szóló
katekézissorozatát.
Elmélkedésének fő témája az volt,
hogy Isten nem személyválogató,
ő minden embert üdvözíteni akar,
és ezért ki kell szélesítenünk
látókörünket, túl kell lépnünk
minden részlegességen és meg
kell
nyílnunk
az
üdvösség
egyetemes távlata előtt. Magyarra
fordított
katekézisét
teljes
terjedelmében közreadjuk.
Kedves testvéreim,
kívánok!

jó

napot

Az evangélium útját a világban,
melyről Szent Lukács beszámol
az Apostolok cselekedeteiben,
Isten minden képzeletet felülmúló,
meglepő leleményessége kíséri.
Isten azt akarja, hogy gyermekei
felülemelkedjenek
minden
részlegességen és megnyíljanak
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az üdvösség egyetemessége
előtt. Ez a cél: felülemelkedni a
részlegességeken és megnyílni az
üdvösség egyetemessége előtt,
mert Isten mindenkit üdvözíteni
akar. Azoknak, akik vízből és
Lélekből
újjászülettek
–
a
megkeresztelteknek –, ki kell
lépniük önmagukból, meg kell
nyílniuk mások felé, hogy mások
felebarátaiként éljenek, oly módon
éljenek együtt másokkal, hogy
minden interperszonális kapcsolat
a testvériség megtapasztalásává
váljon (vö. Evangelii gaudium
apostoli buzdítás, 87).
E „testvériesítő” folyamatnak,
melyet a Lélek el akar indítani a
történelemben, egyik tanúja Péter,
aki Pállal együtt az Apostolok
cselekedeteinek
főszereplője.
Péter olyan eseményt él át, amely
fordulópontot
jelent
életében.
Imádkozás közben látomást kap,
mely
isteni
„provokációként”
szolgál arra, hogy megváltoztassa
gondolkodásmódját.
Lát
egy
magasból alászálló nagy lepedőt,
benne
mindenféle
állattal:
négylábúak, hüllők és madarak,
és hangot hall, mely biztatja, hogy
egyen a húsukból. Jó zsidóként
kijelenti, hogy soha semmi
tisztátalant nem evett, amint azt
az Úr törvénye előírja (vö. Lev 11).
Akkor a hang határozottan ellene
veti: „Amit Isten tisztának tekint,
azt te ne tartsd tisztátalannak!”
(ApCsel 10,15).
Ezzel az Úr azt akarja elérni, hogy
Péter már ne a tiszta és tisztátalan
kategóriái szerint értékelje az
eseményeket és az embereket,
hanem megtanuljon továbblépni,
az embert és az ember szívének
szándékait nézze. Az ugyanis, ami
tisztátalanná teszi az embert,
valójában nem kívülről, hanem
csakis
belülről,
a
szívből
származik (vö. Mk 7,21). Jézus
világosan megmondta.
A látomás után Isten egy
körülmetéletlen
külföldinek,
Corneliusnak a házába küldi
Pétert. Cornelius „az úgynevezett
cohors italica századosa, […]
jámbor és istenfélő ember volt”,

aki sok alamizsnát osztott a
népnek,
és
rendszeresen
imádkozott Istenhez (vö. ApCsel
10,1–2), de nem volt zsidó. És
abban a pogány házban Péter
hirdeti
a
megfeszített
és
feltámadt Krisztust, továbbá és a
bűnbocsánatot minden benne
hívőnek. Amíg Péter beszél, a
Szentlélek kiárad Corneliusra és
családtagjaira.
Péter
pedig
megkereszteli
őket
Jézus
Krisztus nevében (vö. ApCsel
10,48).

leleményességét, hanem ismerjük
el és segítsük azokat az új utakat,
amelyeken keresztül a feltámadt
Krisztus kiárasztja Lelkét a
világba, és magához vonzza a
szíveket,
„mindenki
Uraként”
(ApCsel 10,36) ismertetve meg
önmagát. Köszönöm!
Fordította: Tőzsér Endre SP

Erről a rendkívüli eseményről –
az első alkalom, hogy ilyesmi
történik – tudomást szereznek
Jeruzsálemben, ahol a testvérek,
megbotránkozva
Péter
viselkedésén,
keményen
megfeddik őt (vö. ApCsel 11,1–
3). Péter olyasmit tett, ami
túllépett
a
szokáson,
a
törvényen, és ezért megfeddik
őt. De a Corneliusszal való
találkozás után Péter immár
szabadabb
önmagától,
és
szorosabb kapcsolatban van
Istennel és a többi emberrel,
mert a Szentlélek cselekvésében
meglátta Isten akaratát. Így
aztán képes megérteni, hogy
Izrael kiválasztása nem érdemek
jutalma, hanem annak az
ingyenes hívásnak a jele, hogy
az isteni áldás közvetítője legyen
a pogány népek között.
Kedves testvérek! Tanuljuk meg
az apostolok fejedelmétől, hogy
az evangélium hirdetője nem
akadályozhatja Isten teremtő
művét, aki „azt akarja, hogy
minden ember üdvözüljön” (1Tim
2,4), hanem olyannak kell lennie,
aki
elősegíti
a
szívek
találkozását az Úrral. És mi
hogyan
viselkedünk
testvéreinkkel,
különösen
azokkal, akik nem keresztények?
Gátjai vagyunk az Istennel való
találkozásnak?
Gátoljuk
az
Atyával való találkozásukat, vagy
elősegítjük?
Kérjük ma azt a kegyelmet, hogy
tudjunk
ámulni
Isten
meglepetésein,
és
ne
akadályozzuk
az
ő

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

