KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XVIII. évfolyam 10. szám

2020. március 8.
Nagyböjt 2. vasárnap
„Az Úrra hagyatkozik lelkünk”

Egyházközségünk
hirdetései:
Március 8. vasárnap:
Nagyböjt 2.vasárnap
08:00 – Szűz Mária tiszteletére
10:00 – +István
11:30 – Makkosmária
18:00 – +Mária
.
A szentmise olvasmányai:
Ter 12,1-4a
Zsolt 32,4-5.18-19.20 és 22
2Tim 1,8b-10
Mt 17,1-9
Március 9. hétfő:
Római Szent Franciska özvegy és
szerzetesnő
06:30 – Élő Olivér, Mercédesz,
Laurence, Benedict, Sebastian,
Sonja és Ádám
18:00 – Bibliaóra a hittanteremben
Március 10. kedd
06:30 – +Mária
Március 11. szerda:
06:30 – Élő Boróka és szülei
Március 12. csütörtök:
06:30 – Világ békéjéért
18:30-19:30 – Szentségimádás a
domonkos nővérek kápolnájában
Március 13. péntek:
17:00-18:00 - Gyóntatás
18:00 – Élő Mátyás és Fülöp
Szentmise után keresztúti
ájtatosság
Március 14. szombat:
18:00 – Hálaadás

Március 15. vasárnap:
Nagyböjt 3.vasárnap
08:00 – +Erzsébet
10:00 – +József és családtagok
11:30 – Makkosmária
18:00 – Rózsafűzér Társulat élő
és elhunyt tagjai

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

Adomány gyűjtő
koncert
Március 19 csütörtök 19 óra
Kálvin terem
Joseph Haydn op. 51.
vonósnégyese
(Krisztus utolsó hét szava a
keresztfán)
Közreműködik:
a Sodrás Quartett
Dévényi-Győrffy Imola és
Lukács Lilla (hegedű),
Kisdi Gellért (brácsa), Tóth
Marcella (cselló).

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)
II.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.
Családtámogatás
Ugyancsak központi segítséggel
egy családot,
az ő
aktív
közreműködésükkel, sikerült a

kesziharangszo@freemail.hu www.budakeszi-plebania.hu

felhalmozott
adósságból
kimenekíteni.
A
központi
kezdeményezésű
„Szép Otthon” program keretében
anyagi
és
természetbeni
támogatással egy nagycsalád
háza
táján
és
lakásában
teljeskörű,
szisztematikus
rendcsinálás történt, a ház
lakóinak aktív közreműködésével,
helyi szakemberek segítségével.
2019-ben egy sajnálatos tűzeset
után segítettük a lakhatóvá tételt
150 ezer Ft vissza nem térítendő
támogatással,
szakemberek
bevonásával, illetve építőanyag
adományozására
történő
felhívásunkkal
segítettük
a
családot, ösztönözve, segítve
őket, hogy az előzőnél igényesebb
megoldásokat
válasszanak.
Ebben az esetben is szigorú
feltétel volt a tulajdonosok aktív
részvétele. Mostanra ismét saját
otthonukban lakhatnak, azóta egy
gyermek is született a családba
Misszió, hitoktatás
Gondozottjaink
között
sokan
vannak, akik eltávolodtak az
Egyháztól, vagy soha nem is
tartoztak oda.
Ezért Isten
szeretetét
nemcsak
anyagi
javakkal próbáltuk közvetíteni,
hanem Isten Igéjével is.
Kristóf
atya
egészen
2018
júniusáig havonta biblia órát
tartott, melynek nagyon kedvező
fogadtatása és visszhangja volt
gondozottjaink körében. A biblia
óra után terített asztal mellett, kis
agapéval kedveskedve lehetőség
nyílt közvetlenebb beszélgetésre,
jobb megismerésükre. Sajnos,
Kristóf atya megromlott egészségi
állapota miatt a továbbiakban nem
vállalta ezt a feladatot. A lelki
táplálék talán még fontosabb, mint
a testi, ezért azóta is keressük a
megfelelő embert, aki erővel, kellő
empátiával hitelesen közvetíti az
Isten szeretetéről szóló “Jó Hírt”
Család látogatás
Többször felmerült bennünk a
gyanú, hogy egyesek visszaélnek
a
lehetőséggel,
és
nem
rászorulók. Más eszközünk az ő
kiszűrésükre
nem
lévén,
családlátogatást
indítottunk.

Nagyon hasznos tapasztalatokra
tettünk szert. Egyes esetekben
beigazolódott a gyanúnk, ők nem
vállalták a látogatást, de nem is
jöttek többé. Volt olyan eset is,
amikor “csalt a látszat”. Jobb
időket megélt emberek hirtelen,
legtöbbször jóhiszeműségükért
kerültek bajba. A látogatások
során az is kiderült, hogy miben
és
hogyan
tudunk
még
hatékonyabban segíteni.
Anyagi támogatás
Anyagi
forrásaink:
Egyházközségtől évente 250
ezer Ft
Budakeszi
Város
Önkormányzata
Civil
szervezeteknek
kiírt
pályázatából évente
200 ezer
Ft
Budakeszi
Város
Német
Önkormányzata 2018-ban 200
ezer Ft
Erzsébet napi Karitász gyűjtés
40%-a évente 100-140 ezer Ft
között
KESZI-ART
Alapítvány
(református) a karácsonyi vásár
bevételéből évente 50-80 ezer Ft
között
Karitász persely: havi 500 Ft2000 között, 2019-ben egy
anonim adományozó 100 ezer
Ft-t tett borítékban a perselybe.
Vannak rendszeres adakozóink,
akik részben bankszámlánkra
utalva részben személyesen
átadva segítik szolgálatunkat.

Önkormányzatnak, a Család és
Gyermekjóléti
Szolgálat
munkatársainak, a Jobbkor Civil
Szervezet lelkes tagjainak, a
KESZI-ART
református
Alapítványnak
a
Karitászt
rendszeresen, vagy alkalmanként
támogató
magánszemélyeknek
anyagi,
természetbeni,
lelkiszellemi támogatását. Isten áldása
kísérje életüket!
Kérem,
hogy
továbbra
is
hordozzák imáikkal, támogassák
anyagi-és
természetbeni
adományaikkal
a
szegények
szolgálatát
(Folytatjuk)
Bechtold Mária

1%
A Magyar Katolikus Egyház az
idei évben is segíti az adózók
tájékozódását az 1%-os kampány
során.
Idén is lehetőség van arra, hogy a
NAV készítse el az adózók
bevallását,
ezért
szeretnénk
felhívni figyelmét, hogy abban az
esetben is külön rendelkezhet
személyi jövedelemadója 1 %ának felajánlásáról, ha ezt a
lehetőséget választotta.
Idén is fontos, hogy rendelkezzen
adója egyházi 1%-áról. 2018-tól a
benyújtott
nyilatkozata
újabb
nyilatkozat beadásáig vagy ennek
visszavonásáig érvényes marad.

Köszönet nyilvánítás
Ezúton is szeretném kifejezni
hálás köszönetemet elsősorban
Istennek, aki kézzel foghatóan
kísért
áldásával,
erejével,
bátorításával,
vigasztalásával,
indításaival. Nélküle ezt a
szolgálatot lehetetlen végezni.
Nagyon
köszönöm
munkatársaimnak
áldozatos,
önzetlen
munkáját,
csak
közösségben valósulhat meg a
szegények szolgálata.
Köszönet Kristóf atyának a biblia
órákért, az eszmei támogatásért.
Hálásan
köszönöm
az
Egyházközségnek,
Budakeszi
Város Önkormányzatának, a
Német
Kisebbségi

kesziharangszo@freemail.hu www.budakeszi-plebania.hu

