KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XVII. évfolyam 40. szám

2019. december 1.

Advent 1.vasárnap
„Testvéreim és barátaim miatt így könyörgök, legyen békesség teveled”

Egyházközségünk
hirdetései:

December 7. 1.adventi hét
szombat:
18:00 – +Sarolta és Máriusz

December 1. Advent 1.
vasárnap:
08:00 – Hálaadás
10:00 – +Katalin és Ágoston
11:30 – Makkosmária
18:00 – +Családtagok
Gitáros mise
A szentmise olvasmányai:
Iz 2,1-5 Zsolt 121
Róm 13,11-14 Mt 24,37-44

December 8. Advent 2.
vasárnap:
08:00 – Hálaadás
10:00 – +Klára
11:30 – Makkosmária
18:00 – +Szülők és testvérek

A reggeli Roráté Szentmisék
6:00-kor kezdődnek!!
A misék után reggelizés és
teázás a cserkészházban.
December 2. 1.adventi hétfő:
06:00 – +Éva
18:00 – Bibliaóra a hittanteremben
19:00 – Kristóf atya előadása a
hittanteremben
December 3. 1.adventi kedd:
Xavéri Szent Ferenc áldozópap
06:00 – +Ferenc
December 4. 1.adventi szerda:
Damaszkuszi Szent János
áldozópap és egyháztanító
06:00 – Hálaadás
December 5. 1.adventi hét
csütörtök:
06:00 – Papi és szerzetesi
hivatásokért
18:30-19:30: Szentségimádás
December 6. 1.adventi hét
péntek:
Szent Miklós püspök
17:00 – 18:00 - gyóntatás
06:00 – +Ferenc

Szent Mónika imacsoport
A mai 10 órás szentmise
keretében találkozik a Szent
Mónika
imacsoport,
akik
gyermekeink
üdvösségért
imádkoznak,
az
egész
egyházközségben. A szentmise
után rövid közös imára jövünk
össze. A hívek könyörgéséhez
az
alábbi
fohásszal
csatlakozunk: „Segíts minket
urunk,
hogy
gyermekeink
tiszteljék Szentatyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz, és
együttműködjenek
lelkipásztorainkkal."
Az
imakörhöz
csatlakozni a 30 951 3368-as
telefonszámon lehet Bakács
Bernadettnél.

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

Betlehem imaóra
December 2. hétfő 11 óra
A domonkos nővéreknél

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

Adventi készület
Előadó:

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

Advent 2019
Advent 2.vasárnapi gyertyagyújtás
programja a templomon kívül
December 7. szombat 17. 30
A Közösségi téren
Ökumenikus gyertyagyújtás
Protestáns lelkipásztorok
Szervező: Erkel Ferenc
Művelődési Központ

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
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Zákányi Zsolt Református
Vegyeskar
Szent Cecília Katolikus
Kamarakórus

KARITÁSZ HÍRLEVÉL
December 15-e
ÖRÖMVASÁRNAP
KRUMPLIEBÉD.
A hagyományokhoz híven, várjuk
a kedves testvéreket
krumpliebédre és teára, ½ 1 órára
a Szent László Házba.
A vasárnapi ebédünk árát pedig a
karitász szokásos karácsonyi
céljaira ajánljuk fel
(nagycsaládjainkra,
rászorultjainkra, betegek
megajándékozására).
A felajánlott összegeket a
helyszínen a karitász
munkatársainak lehet majd átadni.
Jelentkezni a misék után a
sekrestyében, vagy
karitaszkeszi@gmail.com email
címen lehet, hogy a megfelelő
mennyiségű krumplival,
csalamádéval, vajjal, libazsírral
készülhessünk.
Mindenkit nagy szeretettel
várunk, szólj barátaidnak
ismerőseidnek is.
Az ebédhez egy kis koccintani
valót lehet hozni.

SÜTEMÉNY GYŰJTÉS
Karácsonyra, a kórházban fekvő
betegek részére készülő
csomagokhoz néhány napig
eltartható süteményeket, kérünk
és várunk szeretettel, melyet
december 21-én szombaton
reggel 9 és 10 óra között lehet a
Szent László Házban leadni! A
sütemények leadásánál kérjük
jelezni, ha diabéteszes
betegeknek hozták a süteményt.
Az elmúlt évek tapasztalata, hogy
nagy örömmel és meghatottsággal
fogadták a házi készítésű
édességeket.

OORI látogatás
Dec. 23-án 14 órakor indulunk a
prohászkás diákokkal és a
cserkészekkel az O.O.R.I.
bejáratától (Szanatórium u.), és

végigjárjuk a pavilonokban fekvő
betegeket. Imával, sok
szeretettel, kis ajándékkal és
remélhetőleg zeneszóval
próbálunk örömet, meghittséget
varázsolni a betegágyak mellé!
Lehet hozzánk csatlakozni!
Karitász csoport

Adventi vásár
December 14. 17-21 óra
Közben:
Demeniv Mihály harmonika
művész hangversenye 18:30
December 15. 9.13 óra
Kálvin terem

„Miért csupán az ingem kell,
ölts magadra engem fel!” –
Beöltözés Esztergomban
November 24-én, Krisztus Király
ünnepén
az
esztergomi
szeminárium
másodéves
papnövendékei először öltötték
magukra a reverendát az
esztergomi
bazilikában.
Koncelebrált szentmisét mutatott
be a szeminárium rektora,
Kovács
Zoltán
atya.
Az
alábbiakban Schmotzer Kristóf
papnövendék
személyes
hangvételű
beszámolóját
közöljük.
Minden másodéves növendék
számára nagy pillanat az, amikor
végre felöltheti a papok ruháját,
a
reverendát.
Egy
külső
szemlélő talán csak annyit vesz
észre
ebből,
hogy
eddig
„normális” ruhákban jártunk, ezt
követően
pedig
hosszú
feketében járunk. Ez azonban
jóval
több
ennél.
Erről
tanúskodik – a visszajelzések
alapján – a boldogság az
arcunkon
és
a
megilletődöttséggel
való
küszködés a mise bizonyos
pontjain. Valami történt itt,
határozottan
betöltötte
a
Szentlélek ezt az ünnepet.
Kevésbé
hívő
testvéreink
számára meg lehetett mutatni
valamit abból a testvéri és
összetartó krisztusi közösségből,
ami az Egyházat jelenti.

Azzal, hogy felöltjük a reverendát,
látható jelet hordunk magunkon;
a szolgálat ruháját, Krisztus
jelét vettük fel magunkra, mely
folyamatosan emlékeztet minket
hivatásunkra
és
annak
beteljesülésére, amikor majd eljön
a papszentelés ideje.
Ahogy Kovács
Zoltán
atya
fogalmazott: a reverendával nem
változunk meg egy csapásra,
abba lelkileg bele kell nőni. Épp
ezért kapjuk meg másodévben,
hogy legyen időnk erre. Zoltán
atya kiemelte: sokan lehetnek,
akikben megfogalmazódhat: „Miért
ment el ez a jóképű fiatalember
papnak? Olyan kár érte…”
Külsőleg talán úgy tűnhet, hogy
feladtuk a teljes szabadságunkat,
betagozódtunk a rendszerbe,
vége mindennek. Ám ennek pont
az ellenkezője igaz: hatalmas
belső
szabadságot
kaptunk,
amivel kifejeztük, hogy döntöttünk
Isten és az ő hívó szava mellett;
és ez a belső szabadság az idő
múlásával
és
a
reverenda
hordásával csak még nagyobb
lesz.
Egy biztos: mindig hűséggel és
alázattal igyekszünk hordani ezt a
ruhát, ami Krisztushoz való
tartozásunkat fejezi ki. Kérjük
Önöket,
hogy
imádkozzanak
értünk,
kispapokért,
a
szeminárium közösségéért, hogy
együtt, új emberként lehessünk
Krisztus király katonái – írta
összefoglalójában
az
egyik
beöltözött növendék, Schmotzer
Kristóf.
Magyar Kurír
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