KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
2020. január 26.

XVIII. évfolyam 4. szám

Évközi 3.vasárnap
„Egyet kérek az Úrtól, csak egy a vágyam, hogy az Úr házában lakjam életem
minden napján”

Egyházközségünk
hirdetései:
Január 26. vasárnap:
08:00 – Hálaadás
10:00 – +Dániel, Teréz és élő
családtagok
német mise
11:30 – Makkosmária
18:00 – Élő és + szúlők
A szentmise olvasmányai:
Iz 8,23b-9,3
Zsolt 26,1.4.13-14
1Kor 1,10-13.17
Mt 4,12-23
Január 27. hétfő:
Merici Szent Angéla szűz, nevelő
06:30 – +Piroska és Janka
18:00 – Bibliaóra a hittanteremben
Január 28. kedd
Aquinói Szent Tamás áldozópap
és egyháztanító
06:30 – Petkovics család élő és
+tagjai
Január 29. szerda:
06:30 – Domanovics család élő és
+tagjai
Január 30. csütörtök:
06:30 – Szabó család élő és
+tagjai
18:30-19:30 – Szentségimádás a
domonkos nővérek kápolnájában
Január 31. péntek:
Bosco Szent János áldozópap
17:00-18:00 - Gyóntatás
18:00 – Élő Jakab

Február 1. szombat:
18:00 – Élő Vince és szülők
Február 2. vasárnap:
Urunk bemutatása
Gyertyaszentelő Boldogasszony
08:00 – +Mária és Lipót
10:00 – +Judit
11:30 – Makkosmária
18:00 – +Mária és Ferenc
gitáros mise

KÉSZ EST
Január 31. péntek 19 óra
Szent László Közösségi Ház
Meghívott előadónk:
Pogrányi Lovas Miklós
egyetemi oktató, kommunikációs
tanácsadó
Az előadás címe:
A vallás és a kultúra
kapcsolata
„Bűn volt a világon azelőtt is,
hogy a törvény adatott, de a bűn,
ha nincs törvény, nem számít
bűnnek.”(Róm 5, 13.)
Nagy szeretettel várunk
mindenkit!
Kedves Házaspárok!

Karácsonyfák
Jövő héten szombaton, február
1-n 9 órától várjuk szorgos kezek
segítségét, hogy a templomból a
díszek leszedése után kihordjuk
azokat. Segítségüket előre is
köszönjük.

Jegyesoktatás
Újra indult a jegyesoktatás
január 20-n 19 órakor A
következő alkalmak hétfőnként
lesznek.

Helyszín: Domonkos nővérek Fő
utca 192/A alatti épülete – ZÖLD
kapu. Kérjük népszerűsítsék ezt a
lehetőséget szentségi házasságot
tervező ismerőseik körében –
számukra a részvétel kötelező.

Újraszerelem 3.0
Ezzel
a
címmel
kerül
megszervezésre a Budakeszin élő
házaspárok részére - a tavalyihoz
hasonlóan - egy házaspáros
élményprogram.
A szervezők
2020. február 9-én, a Házasság
Hetében indítják útjára az emailen megküldött feladatok sorát!
A
feladatok
mellett
felkért
házaspárok
előadásai
is
gazdagítják
a
kapcsolatépítő
programot!
Nyitó esemény:
február 9. 16 óra

Lackfi János és feleségének
előadása:
„Kalandtúra egy életen át!”
A program záró eseménye február
23-án várható.
Részletek a kifüggesztett
plakáton.
Jelentkezni a

https://tinyurl.hu/42Ux/
felületen lehet február 2-ig.

Szent Mónika imacsoport
A jövő vasárnapi 10 órás
szentmise keretében találkozik a
Szent Mónika imacsoport, akik
gyermekeink üdvösségért
imádkoznak, az egész
egyházközségben.
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Keresztény
közgazdaságtan – avagy
közgazdaságról másként
Február 12. 19-21 óra
Domonkos Nővérek Rendházarégi kollégium épület
Előadó:

Dr. Baritz Sarolta Laura
nővér
Vállalkozóknak, édesanyáknak,
alkalmazottaknak egyaránt
érdekes kérdéseket vet fel az
előadásában a téma
szakavatott ismerője.
Lehet-e erényesen gazdálkodni?
„Amit maximalizálni kell az a
közjó.”
„Ne az ember legyen a piacért,
hanem
a gazdaság legyen az emberért.”
A részvétel ingyenes, de
regisztrációhoz kötött az alábbi
linken:
https://doodle.com/poll/qfptbxp868
t4ptyw
A Budakeszi AnyaIma Közösség
szeretettel vár mindenkit.

Ferenc pápa üzenete a béke
53. világnapjára: „A béke mint
a remény útja: Párbeszéd,
megbékélés és ökológiai
megtérés”
5. befejező rész
5. Annyit kap, amennyit csak remél11
A megbékélés útja türelmet és
bizalmat igényel. Az ember nem kap
békét, ha nem reménykedik benne.
A legfontosabb az, hogy higgyünk a
béke
lehetőségében,
higgyünk
abban, hogy a másiknak, akárcsak
nekünk, békére van szüksége. Ebben
az Isten iránti szeretet ösztönözhet
bennünket,
amely
felszabadító,
korlátlan, szabad és fáradhatatlan
szeretet.

nagylelkű szeretetének ajándékát és
lehetőségét nyújtja, arra indítva
bennünket, hogy túllépjük szűk
látókörünk határait, hogy mindig
törekedjünk az egyetlen mennyei
Atya gyermekeiként az egyetemes
testvériséget élni.
Krisztus tanítványai számára ezt az
utat a kiengesztelődés szentsége is
támogatja,
amelyet
az
Úr
ajándékozott
a
megkeresztelt
embereknek bűneik bocsánatára.
Az egyháznak ez a szentsége,
amely megújítja az embereket és a
közösségeket, arra hív, hogy
tekintetünket Jézusra irányítsuk, aki
„mindent kiengesztelt a mennyben
és a földön” és „békét szerzett a
kereszten az ő vére által (Kol 1,20).
Ez a szentség azt is megköveteli
mindenkitől,
hogy
felhagyjon
minden, úgy a felebarát, mint a
teremtés ellen gondolattal, szóval és
cselekedettel elkövetett erőszakkal.
Istennek, az Atyának kegyelmét
feltétel nélküli szeretetként kapjuk.
Amikor megkaptuk Krisztusban az Ő
megbocsátását, útra kelhetünk,
hogy ezt a megbocsátást korunk
minden emberének is felajánljuk. A
Szentlélek
minden
nap
viselkedésmódokat és szavakat
kínál
fel
nekünk,
hogy
az
igazságosság
és
a
béke
„kézműveseivé” váljunk.
Áldjon meg minket a béke Istene és
jöjjön segítségünkre.
Mária, a Béke Hercegének és a föld
minden népének anyja lépésről
lépésre kísérjen és támogasson
minket a megbékélés útján.
Minden ember, aki e világra születik,
találjon békés életre és tudja
kiteljesíteni a szeretet és az élet
ígéretét, amelyet magában hordoz.
(Vége)

A félelemből
gyakran erednek
konfliktusok, ezért fontos, hogy
legyőzzük emberi félelmünket és
ismerjük
fel,
hogy
rászoruló
gyermekek vagyunk, akiket Isten –
éppúgy, mint a tékozló fiút az apja –
szeret és hazavár (vö. Lk 15,11–24).
A
testvérek
közötti
találkozás
kultúrája szétzúzza a fenyegetés
kultúráját. Minden találkozás Isten
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