KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XVIII. évfolyam 9. szám

2020. március 1.

Nagyböjt 1. vasárnap
„Tiszta szívet teremts bennem, Istenem”

Egyházközségünk
hirdetései:
Március 1. vasárnap:
Nagyböjt 1.vasárnap
08:00 – +Gizella, Csősz és Soós
család élő és elhunyt tagjai
10:00 – +Valéria és nagyszülők
18:00 – Élő Attila és családja
.
A szentmise olvasmányai:
Ter 2,7-9;3,1-7a
Zsolt 50,3-4.5-6a.12-13.14, 17
Róm 5,12-19
Mt 4,1-11
Március 2. hétfő:
06:30 – Üldözött keresztényekért
18:00 – Bibliaóra a hittanteremben
19:00 – Kristóf atya előadása a
hittanteremben
Március 3. kedd
06:30 – +János
Március 4. szerda:
Szent Kázmér hitvalló
06:30 – +Irén
Március 5. csütörtök:
06:30 – Élő Gyula
18:30-19:30 – Szentségimádás a
domonkos nővérek kápolnájában
Március 6. péntek:
17:00-18:00 - Gyóntatás
18:00 – Élő Bernadett
Szentmise után keresztúti
ájtatosság
Március 7. szombat:
18:00 – +Ilona

Március 8. vasárnap:
Nagyböjt 2.vasárnap
08:00 – Szűz Mária tiszteletére
10:00 – +István
11:30 – Makkosmária
18:00 – +Mária
.Szent Mónika közösség
A mai vasárnap, március 1-n
találkozik a Szent Mónika
közösség a 10 órás szentmisén.
.Könyörgésük:"Segíts minket
Urunk, hogy gyermekeink életük
csalódásai, veszélyhelyzetei
vagy testi megpróbáltatásai
közepette is megtapasztalják
gondoskodó szeretetedet."

Betlehem Imacsoport
A Betlehem Imacsoport hétfőn,
március 2-án 11 és 12 óra között
tartja következő imaóráját a
domonkos nővérek közösségi
házában (Fő utca 192/A). Várják
az újonnan csatlakozókat is

Vertreibung - 1946
Március 19 csütörtök
A budakeszi svábok
elűzetésének 74. évfordulóján
17:30 órakor:
Megemlékezés és
koszorúzás
a Templom téren az „Őseink
emlékére” emlékműnél.
18:00 órakor:
Gyertyafényes mise
A német nyelvű misét
Bernhard Kollmann atya
celebrálja.
Mindenkit szeretettel várunk
Budakeszi Hagyományőrző
Kör Egyesület,
Budakeszi Város Német
Önkormányzata

V. Budakeszi Keresztény
Találkozó
Március 21. szombat 8:30 – 16:30
Prohászka Gimnázium
Mottó:
Háború és béke kapcsolatainkban
Meghívott vendégek:

Uzsalyné Pécsi Rita
neveléskutató

Fekete Ágnes
református lelkész

Turgonyi Zoltán
keresztény filozófus
A nap folyamán minden korosztály
számára életkorának megfelelő
programok lesznek.
Meleg ebédről a szervezők
gondoskodnak.
Cérna hangverseny 10:30-tól.
Jelentkezés:
20-372-4456-s
mobilszámon vagy drótpostán:
jobbkor.budakeszi@gmail.com

Karitász beszámoló
2013-2020 febr.29.
„Nyisd meg a kezed (és a szíved)
testvéred, a szegény és szűkölködő
előtt! (Mózes Törv.15,10-11)
I.rész
Kedves Testvérek, kedves
Barátaink!
2020. március 1-jétől új vezetője
van a Karitász Csoportnak Kovács
Zsolt személyében.
Leköszönésem
apropóján
szeretnék az elmúlt időszakban
önkéntes
társaimmal
együtt
végzett
szolgálatunkról
beszámolni.
Hitvallás
Alapvető
feladatunknak
tekintettük, hogy Istenben élő,
Krisztust
hordozó
emberek
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legyünk. A szolgálatra nem
szociális munkaként tekintettünk,
életünkkel és tetteinkkel Isten
szeretetéről akartunk tanúságot
tenni, Isten személyes szeretetét,
odafigyelését,
gondoskodását
közvetíteni a rászorulók felé.
Isten szeretetétől megérintve,
mások „emberévé” akartunk válni.
Együttműködés
Fontosnak tartottuk a Budakeszin
működő
szociális
és
civil
szervezetekkel,
magánemberekkel való szoros
együttműködést, hiszen szakmai,
anyagi,
emberi
erőforráshiányában, nem tudunk minden
problémát magunk megoldani,
összefogással
hatékonyabban
segíthetünk. Napi kapcsolatban
álltunk
a
Családsegítő
és
Gyermekjóléti Szolgálattal, az
Önkormányzattal,
a
cserkészekkel,
a
Prohászka
Gimnáziummal, a Jobbkor Civil
Szervezettel,
a
HÁLÓ
Alapítvánnyal, az Egyházmegyei
Karitásszal és a régiós karitász
csoportokkal.
Esetenként
különböző
szakemberekkel
(háziorvos, pszichológus, jogász,
építész) konzultáltunk.
Az ember életének egyik legfőbb
tényezője a munka. A munka Isten
teremtői tevékenységében való
részvétel,
az
ember
kiteljesedésének egyik legfőbb
eszköze. Ezért fő törekvéseink
közé tartozott, hogy ne „csak”
halat, de hálót is adjunk, és a
munkaképes
embereket
munkavégzésre ösztönözzük.
„Élelmiszermentés”
2015-ben az Élelmiszerbank által
szervezett
„Élelmiszermentés”
témájú egyéves képzésen vettünk
részt(3fő). Ezután az ALDI
Áruházzal sikerült létrehozni azt a
megállapodást,
melynek
keretében azóta is, a hét minden
napján (kivétel vasárnap) a
megmaradó,
nem
lejárt
élelmiszereket, elszállítjuk és
kiosztjuk a rászorulóknak.
A Karitász csak a csütörtöki
fogadó óráin tudja eljuttatni az
élelmiszereket, ezért bevontuk a
Családsegítőt. Ők három napon át

osztják, a Metodista Idősotthon
pedig két napot vállalt, hogy a
mentett
élelmiszereket
az
Otthonban élő időseknek adja.
Így Budakeszi rászorulóinak
teljes körét le tudjuk fedni.
Nemrég kaptam értesítést az
Élelmiszerbanktól, miszerint az
egész évben az ALDI-ból
mentett, valamint a karácsonyi
gyűjtésből
származó
élelmiszerek
mennyisége
23.135kg,
értéke
pedig
19,53Milló Ft volt. (Ebben benne
foglaltatik a Családsegítőnek és
a
Metodista
Otthonnak
átruházott mennyiség is)
Ruhaosztás, háztartás
Csütörtöki
fogadó
óráinkon
ezenkívül
ruhát
osztottunk,
havonta egyszer pedig tartós
élelmiszert,
mosó-és
tisztálkodószereket, a készlet
erejéig
papírzsebkendőt,
szalvétát, toilett papírt.
Szükség esetén kiváltottuk a
rászorulók gyógyszereit.
Évente
1-2
alkalommal
nagycsaládosoknak rendeztünk
ruhaosztást, az Erzsébet napi
„börzét” széles körben hirdettük
meg, bárki vihetett, szükség
szerint. A megmaradó készletet
(sokszor
igen
nagy
mennyiségben)
hátrányos
helyzetű régiókba, kórházak
addiktológiai
osztályaira
és
anyaotthonokba juttattuk el.
Krumpli ebéd
A „Krumpli ebéd”-re szóló
meghívást
elfogadók
adományaiból
is
rászoruló
családokat támogattunk.
Beteglátogatás, Karácsony
Minden évben december 23-án
meglátogatjuk
az
Országos
Orvosi Rehabilitációs Intézetben
karácsonyra
bennmaradó
betegeket. Prohászkás diákokkal
együtt énekelünk, zenélünk,
közvetítjük
a
Jézus
megszületéséről szóló örömhírt,
átnyújtjuk a budakeszi családok
által
szeretettel
készített
süteményeket.
Ezzel
a
gesztussal próbáljuk enyhíteni
az otthon hiányát. Minden

alkalommal
megrázó
élményekben van részünk.
2015 óta az Élelmiszerbank
karácsonyi
élelmiszergyűjtési
pályázatának elnyerésével három
napon át gyűjtöttünk tartós
élelmiszereket,
kezdetben
a
TESCO-ban, később az ALDI-ban.
1-2,4 tonna közötti mennyiséggel
200-400
családnak
tehettük
ünnepibbé a Karácsonyt. Az
élelmiszer csomagok mellett a
legrosszabb helyzetben lévőket 510 ezer Ft-os élelmiszer vásárlási
utalvánnyal is segítettük.
Prohászkás diákok
2014 óta prohászkás diákok heti
rendszerességgel,
egyedülálló
idős
embereket
látogatnak.
Minden alkalommal gyümölcsöt is
visznek
(Karitász
finanszírozásból) és segítenek,
amiben szükséges.
Az időslátogatásra felkészítettük
őket, a tanév során mentor
segítetti őket a szolgálatban. Az
elmúlt évek tapasztalatai mutatták,
hogy nemcsak az idős embernek
jó és hasznos, ha valaki törődik
velük, de a diákok is pozitív
tapasztalatokkal gazdagodnak.
Gyermek támogatás civilekkel
összefogva
3 éve a Jobbkor Civil Szervezettel
összefogva kiemelten hátrányos
helyzetű
gyermekek
táboroztatását támogattuk.
A
Családsegítő
lelkes
munkatársainak koordinálásával,
széleskörű
összefogással
(Jobbkor, iskola, Háló Alapítvány,
Karitász,
jogász,
magánszemélyek),
2
többszörösen hátrányos helyzetű,
egyébként
tehetséges
89.osztályos tanulónak segítettünk
a továbbtanulásban, hogy –
reményeink szerint - ki tudjanak
emelkedni hátrányos helyzetükből.
Központi Karitász keretből minden
évben iskolakezdési támogatást
nyújtunk.
(Folytatjuk)
Bechtold Mária
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