KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XVII. évfolyam 41. szám

2019. december 8.

Advent 2.vasárnap
„Megszabadítja a szegényt, aki hozzá kiált”

Egyházközségünk
hirdetései:
December 8. Advent 2.
vasárnap:
08:00 – Hálaadás
10:00 – +Klára
11:30 – Makkosmária
18:00 – +Szülők és testvérek
A szentmise olvasmányai:
Iz 11,1-10; Zsolt 71;
Róm 15,4-9; Mt 3,1-12
A reggeli Roráté Szentmisék
6:00-kor kezdődnek!!
A misék után reggelizés és
teázás a cserkészházban.
December 9. 2.adventi hétfő:
06:00 – +József, György és
családtagok
18:00 – Bibliaóra a hittanteremben
December 10. 2.adventi kedd:
06:00 – +Miklós
December 11 2.adventi szerda:
Szent I. Damazusz pápa
06:00 – Mária, Lipót
December 12. 2.adventi hét
csütörtök:
06:00 – Élő Zsolt és családtagok
18:30-19:30: Szentségimádás a
nővérek kápolnájában
December 13. 2.adventi hét
péntek:
Szent Lúcia, szűz és vértanú
06:00 – +Élő családtagok
17:00-től - gyóntatás
December 14. 2.adventi hét
szombat:
18:00 – +László és Oszkár

December 15. Advent 3.
vasárnap:
08:00 – +Teréz
10:00 – +János
11:30 – Makkosmária
12:30 – Krumpliebéd
18:00 – +Rózsafűzér Társulat
élő és elhunyt tagjai

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

Somos Gyula festőművész
előadása
Kedves Imádkozók!
December 12-től tavaszig a
domonkos nővérek kápolnájában
tartjuk a szentségimádást
csütörtökönként 18.30-19.30-ig.
Mindenkit szeretettel hívunk és
várunk!
Gyertyagyújtás
Advent 3.vasárnapi
gyertyagyújtás programja a
templomon kívül
December 14. szombat 16 óra
A Katolikus templom kertjében
Közreműködnek:
óvodások és kisiskolások

Egyházzenei áhítat
December 15. 16 óra
Itt a templomban.
Fellépnek:
Budaörsi Szent Demeter görög
katolikus kórus
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. 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,
készülhessünk.
Mindenkit nagy szeretettel
várunk
.
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..

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,
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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:
A Virtuózokból megismert
Demeniv Mihály harmonika
művész hangversenye – 18:30
December 15. 9.13 óra
Kálvin terem

Karácsonyi Forgatag a Szent
László házban
2019. december 21-én,
szombaton
Idén hagyományteremtő módon
egy nagyszabású közös
karácsonyi programmal készül a
Budakeszi Tájház és a Prohászka
Ottokár Cserkészcsapat.
9:00 – 12:00 Karácsonyi
készülődés és gyermekmegőrző
Nyitrai Lillával a Cserkészházban
16:30 – 17:30 Salamin András
helytörténész Makkosmáriáról
szóló könyvének bemutatója az
emeleti teremben
18:00 – 19:00 Gitáros szentmise a
Katolikus Templomban (celebrál:
Nagy Bálint SJ)
19:15 – Zenés karácsonyváró a
Szent László ház udvarán
A programmal párhuzamosan,
szombaton 16:00-tól vasárnap
12:00-ig karácsonyi vásár lesz
helyi kézművesek és termelők,
valamint az Etalon Kiadó
részvételével az emeleti
teremben.
Részletek:
bit.ly/KaracsonyiForgatag
Szeretettel várunk mindenkit!

„Megváltásunk és
megszentelődésünk
misztériuma – Eucharisztikus
konferencia Esztergomban”
I.rész
A konferencia első előadását
Robert Somerville, a Columbia
Egyetem
professzora
tartotta
Eucharisztia és egyház a XI. és
XII. században egy modern

zsinattörténész
szemszögéből
címmel. Megfigyelhető, hogy az
ősegyház
vitái
során
az
Eucharisztia kérdése nem került
napirendre. A IX. század közepe
táján jelent meg az első
Eucharisztiával
kapcsolatos
nézetkülönbség,
mely
két
szerzeteshez,
Radbertushoz
(786-865) és Ratramnushoz
(800-868) köthető. Előbbi azt
állította, hogy az átváltoztatott
ostya
ténylegesen
Krisztus
húsává válik, míg utóbbi úgy
látta, hogy ez túlságosan fizikai
megközelítés, az ostya átvitt
értelemben
nevezhető
csak
Krisztus testének.

Ez az irat már tartalmazta a
substantialiter kifejezést – vagyis
az ostya lényegét tekintve Krisztus
teste, a bor pedig Krisztus vére.
Az első három lateráni zsinat
szinte egyáltalán nem beszélt az
Eucharisztiáról. A III. Ince pápa
által összehívott IV. Lateráni
zsinat (1215) első kánonja említi
az Eucharisztiát is, ezek szerint
Jézus Krisztus teste és vére
valóban
jelen
van
az
Oltáriszentségben a kenyér és a
bor
színe
alatt,
ennek
megvalósulásához
pedig
felszentelt papra van szükség.

A XI. század végén alakult ki a
második vita. A rendkívül
magabiztos Tours-i Berengár
(998-1088)
nézetei
Ratramnuszéhoz hasonlítottak –
az ostyát és a bort ő is jelképnek
tekintette –, az ő ellenfelei Bec-i
Lanfranc és Humbert bíboros
voltak. Hildebrand bíboros – a
későbbi VII. Gergely pápa – a
tours-i
zsinaton
(1054)
hitvallásra kötelezte Berengárt,
aki az 1059-ben megtartott római
zsinaton megvallotta: „a kenyér
és a bor Krisztus valóságos teste
és vére”. Berengár a tiltások és
az eskük ellenére
tovább
terjesztette tanait, leginkább
befolyásos barátai révén.
Az eucharisztikus teológia döntő
pillanata 1075 volt. Ebben az
évben Poitiers-ben egy legátusi
zsinatot
tartottak,
ezen
a
tanácskozáson többek között az
Úr testéről és véréről vitáztak.
Ezen egy Berengár ellenes iratot
is kiadtak, mely említi a
substantialiter
transmutatum,
lényegi átváltozás kifejezést.
„Ennek a
meghatározásnak
valószínűleg Aversai Guitmund
püspök lehet a forrása, aki
többször
is
használta
a
transsubstantiatio szót az Úr
testéről
és
véréről
írt
munkájában.” – emelte ki az
amerikai professzor.
A lenteni zsinat 1079-ben ismét
hitvallásra utasította Berengárt.
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