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Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XVII. évfolyam 42. szám

2019. december 15.

Advent 3.vasárnap
„Jöjj el, Urunk, Istenünk: üdvözíts minket”

Egyházközségünk
hirdetései:
December 15. Advent 3.
vasárnap:
08:00 – +Teréz
10:00 – +János
11:30 – Makkosmária
12:30 – Krumpliebéd
16:00 – Egyházzenei áhítat
18:00 – Rózsafűzér Társulat élő
és elhunyt tagjai
A szentmise olvasmányai:
Iz 35,1-6a.10 Zsolt 145,7.89a.9bc-19 Jak 5,7-10 Mt 11,2-11
A reggeli Roráté Szentmisék
6:00-kor kezdődnek!!
A misék után reggelizés és
teázás a cserkészházban.
December 16. 3.adventi hétfő:
Szent Adelheid
06:00 – +Jenő
18:00 – Bibliaóra a hittanteremben
19:00 – Kristóf atya előadása a
hittanteremben
December 17. 3.adventi kedd:
Szent Olümpiász özvegy
06:00 – Nemes és Nagy családok
élő és elhunyt tagjai
December 18 3.adventi szerda:
06:00 – +Teréz
December 19. 3.adventi hét
csütörtök:
06:00 – +Szülők
18:30-19:30: Szentségimádás a
nővérek kápolnájában
December 20. 3.adventi hét
péntek:
06:00 – +Családtagok
17:00-től - gyóntatás

December 21. 3.adventi hét
szombat:
18:00 – +Jenő
gitáros mise
December 22. Advent 4.
vasárnap:
08:00 – +József
10:00 – +Rita
11:30 – Makkosmária
18:00 – +János és élő Mária

Karácsonyfa állítás a
templomban
December 23. hétfő kora reggel
Kérjük azon kedves testvéreket,
akik szívesen csatlakoznának a
cserkészekhez és ministránsokhoz karácsonyfákat állítani a
templomban, azokat szeretettel
várjuk 23-n hétfőn reggel a
hajnali mise és cserkészházbani
reggelizés után segítségül. Minél
többen leszünk, annál hamarabb
végzünk.

Karácsonyi Forgatag a
Szent László házban
2019. december 21. szombat
Idén hagyományteremtő céllal
nagyszabású közös karácsonyi
programmal készül a Budakeszi
Tájház és a Prohászka Ottokár
Cserkészcsapat.
9:00 – 12:00 Karácsonyi
készülődés
Gyermekmegőrző Nyitrai Lillával
a Cserkészházban
16:30 – 17:30 könyvbemutató
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
gyertyagyújtással egybekötve a
Szent László ház udvarán
VÁSÁR
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!

KARITÁSZ HÍRLEVÉL
.
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,
kis ajándékkal és remélhetőleg
zeneszóval próbálunk örömet,
meghittséget varázsolni a
betegágyak mellé! Lehet
hozzánk csatlakozni!
Karitász csoport
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„Az Eucharisztia provokatív jel
a világ számára –
Eucharisztikus konferencia
Esztergomban”
III.rész
Bodor György zugligeti plébániai
gyakorlatukat mutatta be a Magyar
Kateketikai Direktórium elvárásainak
ismertetése kapcsán. A direktórium
hangsúlyozza, hogy a fiatalnak meg
kell
tudnia
különböztetni
az
Eucharisztiát a közönséges bortól és
kenyértől, vágynia kell a szentségi
Jézussal való egyesülésre, akarnia
kell a szentáldozásban a keresztény
közösséggel azonosulni, kell, hogy
hitismerete legyen, s adja annak is
jelét, hogy az elsőáldozás után is
részesedni
akar
a
Szent
Eucharisztiában.
Bodor
György
elmondta, plébániája területén az
iskolai és plébániai hitoktatásban
összesen 700 gyermek részesül.
Hozzátette, a legnagyobb probléma,
hogy az agglomerációból sokan
járnak a terület iskoláiba, őket
vasárnapi szentmisére, plébániai
hitoktatásra – ezáltal a közösség
megélésére nagyon nehéz meghívni.
Sokszor a szülő nem gyakorolja
vallását, hitismerete sincs, nincsenek
odahaza jó példák a gyerekek
számára, ezáltal az elsőáldozás –
melyre náluk a felkészítés két
esztendő
–,
csak
egyszeri
eseménynek tűnik.
A plébános sorolta a közismert
jelenségeket: elvált szülők gyerekei
hol itt, hol ott vannak hétvégén, a
család nem imádkozik, a templomi
viselkedést sem tanulják meg a
gyerekek…
Bodor
György
hangsúlyozta, hogy a hitoktatónak, de
a plébánosnak is minél jobban meg
kell ismernie a családok helyzetét, be
kell vonni a szülőket a hitismeretek
elmélyítésébe, támogatni kell őket az
esetleg
elmaradt
szentségek
felvételében.
A zugligeti plébánián a gyerekek
elsőáldozásra való felkészítésében
fontos szerepet játszik a bűnbocsánat
szentségének hangsúlyozása. Az
úgynevezett
első
gyónás
pár
hónappal megelőzi az elsőáldozást.
Fontosnak tartják, hogy a kisebb
csoportokban
felkészülők
közt
vegyesen legyen vallásos és nem
vallásos családból származó gyerek

is. A szülőket is megpróbálják
bevonni
a
felkészítésbe,
hangsúlyozva számukra, hogy a
vallásra nevelés elsősorban a
családban lehetséges. Ezt segíti a
Városmisszió
során
megismert
bécsi példa, melynek szellemében
szülő–gyerek
találkozókat
szerveznek, ösztönzésképp, hogy a
családtagok
beszélgessenek
egymással.
Az előadó szerint fontos lenne
meglátogatni a családokat, erre sok
esetben azért nem kerül sor, mert a
szülők elzárkóznak. Az viszont jó
gyakorlattá vált, hogy szentmise
keretében
bemutatják
az
elsőáldozásra készülő fiatalokat a
plébániai közösségnek, tablót is
készítenek róluk, hogy mindenki
láthassa
őket,
s
így
személyesebben tudjanak értük
imádkozni a hívek.
Udvardy György veszprémi érsek
előadása kezdetén hangsúlyozta,
hogy a jövő évi kongresszusnak már
vannak gyümölcsei, melynek egyik
példája maga a konferencia, a
megoldások itteni keresése, a
jelenlévők elköteleződése.
Az érsek előadásában a beavatási
szentségekre
való
felkészítés
folyamatáról, abban pedig az
Eucharisztia
jelentőségéről,
liturgiában
való
ünnepléséről
beszélt. Mint mondta, fontos látni,
hogy milyen folyamatok révén jut el
valaki a szentségek ünnepléséhez,
hiszen a beavató szentségek
lényegében Krisztus életébe és
tanításába oltanak be – nemcsak
közel visznek hozzá,
hanem
egyesítenek is.
Az
Eucharisztia
a
beavatás
teljessége. Részesít mindenkit a
krisztusi küldetésben is – melyet
Jézus a szentségek erejében ránk
bíz. Az Eucharisztiában tehát Jézus
saját életére nevel, megjelenik
benne az Egyház szentsége,
Krisztus
misztikus
teste,
az
újjáteremtés
valósága
–
hangsúlyozta
a
veszprémi
főpásztor.
Majd arról beszélt, hogy a
felnőtteket is fel kell készíteni az
Eucharisztia méltó vételére, de
fontos az is, hogy mindez ne csak a
szentáldozás pillanatára, hanem a
szentáldozásból való életre is
terjedjen
ki.
Jézus
életének,

tanításának csúcsa az Eucharisztia
nekünk ajándékozása, de ebben
benne látjuk az Úr megtestesülését,
tanítását,
a
szegények
iránti
elköteleződését,
az
irgalmasság
cselekedeteinek gyakorlását, az Atya
akaratának teljesítését, a végsőkig
való szeretet megélését. A megtérő
embernek ezt kell keresnie, hiszen az
utolsó ítéletkor Jézus meg fogja
kérdezni:
Ember,
hasonultál-e
hozzám?
Az
Eucharisztiához
kapcsolódik a karitatív tevékenység
is: Istent kell adni az embereknek, ez
közösségi tapasztalatot hoz létre, azt
új dimenzióba emeli, hiszen együvé
tartozunk. Nem a szimpátia okán,
nem föltétlenül az azonos értékrend
alapján, hanem testvérek vagyunk,
Krisztusban.
Amikor a felnőttek beavatásáról van
szó, amikor őket készíti fel az Egyház
a szentségek vételére, akkor sosem
olyan emberek jelentkeznek, akik
teljesen „fehér lappal” érkeznek,
hiszen a világ őket már valamibe
beavatta. Éltek valamilyen kultúrában,
talán
valamilyen
vallási
hagyományban, keresték az élet
értelmét, vannak már közösségi
tapasztalataik. Megéltek sikereket,
kudarcokat,
örömöket,
szenvedéseket. Amit hallanak az
Eucharisztiáról, azt ennek a közegnek
a szűrőjén keresztül tudják majd
értelmezni, mely hamis elvárásokat
okozhat bennük. El kell érni ezért a
felnőtt emberek esetében egy új
látásmódot,
gondolkodást,
a
személyes bűnök felismerését –
emelte ki Udvardy György.
Az érsek szerint tehát a beavatási
folyamat célja a teljes ember
megérintése – hatni kell az értelemre,
az érzelemre, az akaratra, a lelki
kapcsolatokra,
az ezekre való
képességekre. Cél az is, hogy az
Egyház teljességébe avassunk be: a
hitbe, hogy mit hiszünk, a keresztény
közösségbe,
azon
belül
a
szolgálatba, a liturgia ünneplésébe,
az
imaélet
kialakulásába,
a
közösségért
vállalt
feladatokba,
karitatív tevékenységbe, vagyis az
osztozásba,
a
sorsközösség
vállalásába. Így válhat végül az
Eucharisztia vétele gyógyszerré,
útitárssá, a remény erősítőjévé, a
megváltás
és
kiengesztelődés
zálogává.
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