KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
2019. november 24.

XVII. évfolyam 39. szám

Krisztus a Mindenség Királya
„Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk!”

Egyházközségünk
hirdetései:
November 24. Krisztus a
Mindenség Királya:
08:00 – Szűz Mária tiszteletére
10:00 – +Erzsébet és Lőrinc
11:30 – Makkosmária
18:00 – Merkl család élő és
+tagjai
A szentmisék után karitász
gyűjtés!
A szentmise olvasmányai:
2Sám 5,1-3 Zsolt 121
Kol 1,12-20 Lk 23,35-43
November 25. 34.évk.hét hétfő:
Alexandriai Szent Katalin szűz és
vértanú
06:30 – +Mária
18:00 – Bibliaóra a hittanteremben
November 26. 34. évk.hét kedd:
06:30 – +Tibor
November 27. 34.évk.hét
szerda:
06:30 – +Lujza és Tibor
November 28. 34.évk.hét
csütörtök:
06:30 – +Jenő
18:30-19:30: Szentségimádás
November 29. 34.évk.hét
péntek:
17:00 – 18:00 - gyóntatás
18:00 – +Ignác
November 30. 34.évk.hét
szombat:
16:30 – Gyermekes szülők
18:00 – +András és András

December 1. Advent 1.
vasárnap:
08:00 – Hálaadás
10:00 – +Katalin és Ágoston
11:30 – Makkosmária
18:00 – +Családtagok

Szentségimádás
November23-n szombaton
16:30-tól templomunkban
szentségimádás lesz, mellyel
kapcsolódunk egy egésznapos
világméretű imádásba.
Jöjjenek minél többen!

Reggeli teázás
adventben
Idén is szervezünk az adventi
Rorate misék után reggeli
teázást,
amire
ezúton
is
meghívjuk
a
Kedves
Testvéreket! A Cserkészházban
lesznek ezek az alkalmak
december 2. és 23. között
minden hétköznap a hajnali
misék
után.
A
reggelik
elkészítéséhez várjuk lelkes
családok
és
közösségek
jelentkezését.
További
információ
Bechtold
Jakab
cserkészparancsnoktól kérhető
az
alábbi
elérhetőségeken:
budakeszi.cserkesz@gmail.com,
06202184874.

Szállást keres a Szent
Család
Szeretettel hívjuk plébániánk
családjait közös adventi
készületünkre, a szállást kereső
Szent Család fogadására!
Részletek és jelentkezés a
plébánia honlapján olvashatók.
Krisztina nővér

Advent 2019
Adventi gyertyagyújtás programja
a templomon kívül
November 30. szombat 16 óra
A Katolikus templom kertjében
Gyertyagyújtás és a Betlehem
megáldása
Filó Kristóf plébános atya
Szervező:
Budakeszi Város Német
Önkormányzata
December 7. szombat 17. 30
A Közösségi téren
Ökumenikus gyertyagyújtás
Protestáns lelkipásztorok
Szervező: Erkel Ferenc
Művelődési Központ
December 14. szombat 16 óra
A Katolikus templom kertjében
Gyertyagyújtás
Közreműködnek:
óvodások és kisiskolások
Szervező: Budakeszi Anyalma
Közösség
December 21. szombat 19:15
A Szent László Ház udvarán
Zenés karácsonyvárás
Szervező:
Budakeszi Helytörténeti
Gyűjtemény és Tájház és a
Prohászka Cserkészcsapat

KÉSZ EST
Előzetes
December 3. kedd 19 óra
Szent László Közösségi Ház.

Adventi készület
Előadó:

Mészáros Barnabás atya
lajoskomáromi káplán

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

akit nagyon megszerettünk az itt
töltött egy év alatt
„Készítsétek elő az Úr útját,
egyengessétek ösvényeit”
(Lk 3, 4.)
Nagy szeretettel várunk mindenkit!

Széchenyi Est
Előzetes
December 10. kedd 18 óra
Prohászka Gimnázium aulája
’Az élet fájába oltott mennyei
gyümölcs, avagy Karácsony a
művészetben’
címmel

Somos Gyula festőművész
előadása

Egyházzenei áhítat
Előzetes
December 15. 16 óra
Itt a templomban.
Fellépnek:
Budaörsi Szent Demeter kórus
Zákányi Zsolt Református
Vegyeskar
Szent Cecília Katolikus
Kamarakórus

Ferenc pápa:
A Plébániai Evangelizáló
Sejtek tagjait fogadta
Ferenc pápa november 18-án
hatezer önkéntessel találkozott a
vatikáni VI. Pál teremben, akik a
milánói pap, Piergiorgio Perini
által
harminc
éve
alapított
Plébániai Evangelizáló Sejtek
tagjai. A keresztény szeretetből
születő találkozás megváltoztatja
az emberek életét; a tanúságtétel
az evangelizálás útja – mondta a
Szentatya.
A most kilencvenesztendős pap
fáradhatatlan
munkásságának
köszönhetően létrejött hálózat
mára a világ öt kontinensén
elterjedt. A harmincadik évforduló
ünneplésére hatezren gyűltek
össze Rómában.
Az Úr időnként megengedi, hogy
lássuk munkánk gyümölcsét –
fogalmazott beszédében a pápa, a

Piginek (ejtsd: pidzsí – a szerk.)
hívott alapítóra utalva. – Perini
atya immár 65 éve szolgál
papként, 1977-től 2012-ig volt a
milánói Sant’Eustorgio-bazilika
plébánosa. A Szentatya arra
buzdította
a
Plébániai
Evangelizáló
Sejtek
tagjait:
fáradhatatlanul
kövessék
a
Szentlélek mutatta utat; ne
torpanjanak meg az újtól való
félelem miatt, ne lassítsanak a
nehézségek
láttán,
melyek
természetes
velejárói
az
evangelizálásnak. „Ha missziós
tanítványok vagyunk, akkor nem
lankadhat a lelkesedésünk!” –
mondta Ferenc pápa.

szívükhöz
szól
megérinti őket.

és

mélyen

Ferenc pápa arra hívta a Plébániai
Evangelizáló Sejtek önkénteseit,
hogy az igehirdetéssel tegyenek
tanúságot az irgalomról, hogy így
nyilvánvalóvá váljék: a figyelem,
amit a legkisebbek iránt mutatunk,
Jézusnak szól, hiszen ő velük
azonosul.
Fordította: Tőzsér Endre SP

Plébániáinkon
sok
kezdeményezés működik, mégis
gyakran nem tudunk mélyen
belefolyni az emberek életébe.
Ezért meg kell újítani a plébániai
életet, ehhez pedig Isten szavát
kell hallgatni, valamint halála és
feltámadása
misztériumát
ünnepelni. Csak így lehet
hatékony és termékeny az
evangelizáló munka.
A pápa sajnálattal állapította
meg, hogy különböző okokból
sokan
elmaradnak
a
plébániákról. Ezért sürgősen el
kell érni őket ott, ahol élnek és
dolgoznak.
Ha mi találkoztunk Krisztussal az
életünkben, akkor nem tarthatjuk
meg
őt
magunknak
–
figyelmeztetett Ferenc pápa. –
Meg kell osztanunk ezt a
tapasztalatunkat másokkal, ez
az evangelizálás fő útja. Ne
feledjétek: ahányszor találkoztok
valakivel, megváltozhat az illető
élete. Ez nem térítés, hanem
tanúságtétel. Mindig is így
működött.
Ahogy Jézus a tó partján
meglátta az ott dolgozó Pétert,
Andrást, Jakabot és Jánost,
rájuk
nézett,
és
ezzel
megváltoztatta az életüket, úgy
ez ma is bekövetkezhet. Ha a
találkozás a keresztény szeretet
gyümölcse, akkor megváltoztatja
az emberek életét, mert a
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