KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XVIII. évfolyam 11. szám

2020. március 15.

Nagyböjt 3. vasárnap
„Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte”

Egyházközségünk
hirdetései:
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
.
A szentmise olvasmányai:
Kiv 17,3-7
Zsolt 94,1-2.6-7.8-9
Róm 5,1-2.5-8
Jn 4,5-42
Március 16. hétfő:
06:30 – Illyés család élő és
elhunyt tagjai
18:00 – Bibliaóra a hittanteremben
19:00 – Kristóf atya előadása a
hittanteremben
Március 17. kedd
Szent Patrik püspök
06:30 –
Március 18. szerda:
Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és
egyháztanító
06:30 –
Március 19. csütörtök:
Szent József, a Boldogságos
Szűz Mária jegyese
06:30 –
18:30-19:30 – Szentségimádás a
domonkos nővérek kápolnájában
Március 20. péntek:
17:00-18:00 - Gyóntatás
18:00 – +József és Mária
Szentmise után keresztúti
ájtatosság

Március 21. szombat:
16:30 – gyermekes családoknak
szánt mise
18:00 – +József
Március 22. vasárnap:
Nagyböjt 4.vasárnap
08:00 – +Katalin
10:00 – +Károly
11:30 – Makkosmária
18:00 – Élő Kinga és +Antal

A Püspöki Kar
intézkedései járvány
megelőzése
érdekében
A
ránkbízottakért
érzett
felelősségtől
vezérelve
a
COVID-19
járvány
Magyarországra való betörése
után az alábbi rendelkezések
lépnek életbe:
- Kérjük a szentmiséken a
kézfogás és a nyelvre áldoztatás
elhagyását
és
a
kézbe
áldoztatás általánossá tételét;
- kérjük a paptestvéreket, hogy
a szentmisék előtt és után
fertőtlenítsék
kezüket
vagy
vírusok ellen hatékony folyékony
kézfertőtlenítő szappannal vagy
alkoholos
kézfertőtlenítővel;
a gyóntatóhelység legyen
rendszeresen szellőztetve, a
gyóntatórácsra
kérjük
fólia
rögzítését;
kérjük a szenteltvíztartók
kiürítését, azok használatának
mellőzését;
amennyiben a hatóság
elrendeli a tömegrendezvények
betiltását, ez vonatkozhat nagy
létszámú
egyházi
rendezvényekre 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

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
A koronavírus járványveszély
miatt a szervezők a találkozót
áthelyezték későbbi időpontra:
2020. október 3.
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Ferenc pápa internetes
katekézise: Éhség és
szomjúság a legmélyebb
igazság után
A
bevezetett
korlátozó
intézkedések miatt Ferenc pápa a
Vatikáni
Palota
dolgozószobájában tartotta meg a
szerdai katekézisét, melyen csak
a
kihallgatások
során
közreműködő munkatársai vettek
részt. A katekézist internetes élő
adásban illetve tévé közvetítés
útján is lehetett követni. A pápa
folytatta
a
jézusi
boldogmondásokról megkezdett
sorozatát és ezúttal a negyedik
boldogságról
elmélkedett:
„Boldogok,
akik
éhezik
és
szomjazzák az igazságot, mert
majd eltelnek vele” .
Az említett éhség és szomjúság
elsődleges emberi szükséglet,
mert a túlélésünket érinti – kezdte
beszédét a pápa. Nem egy
általános kívánságról van szó,
hanem a mindennapi élet alapvető
követelményéről, a táplálékról. De
mit jelent az igazság utáni éhezés
és szomjúság? – tette a fel a
kérdést a pápa. Mindenekelőtt
nem a bosszú akarását jelenti,
hiszen épp a szelídség hozza a
boldogságot, Jézus harmadik
mondása
szerint.
Az
igazságtalanság megsebzi az
emberiséget
és
az
emberi
társadalom alapvető szükséglete
a méltányosság, az igazság és az
igazságosság.
Az
emberi
igazságosság
törvényes igényénél még mélyebb
szomjúság
A pápa a Kivonulás könyvét
idézte,
melyben
Isten
meghallgatja a hozzá kiáltó
szegény és elnyomott fájdalmát
(Kiv
3,7-10),
sőt
a
nép
megszabadítására indul. De az
igazság utáni éhünk és szomjunk,
amiről az Úr beszél, még mélyebb
az
emberi
igazságosság
törvényes igényénél, amit minden
ember a szívében hordoz. Erről az

emberi jognál még nagyobb
igazságosságról beszél az Úr a
hegyi beszéd egy későbbi
szakaszában: „Ha igazságotok
nem múlja felül az írástudókét és
a farizeusokét, nem juttok be a
mennyek országába” (Mt 5,20).
Ez az igazságosság az, ami az
Úrtól jön.
Nyugtalan a szívünk, amíg meg
nem nyugszik benned
A Szentírás beszél egy olyan
szomjúságról, mely mélyebb a
fizikai szomjúságnál és ami az
emberi létünk gyökerébe van
helyezve. A 63. zsoltár szava:
„Isten, én Istenem,
téged
kereslek, utánad szomjazik a
lelkem! Érted sóvárog a testem,
mint a száraz, tikkadt, kiaszott
föld”. Az egyházatyák beszélnek
erről a nyugtalanságról, ami az
ember szívében lakik, ahogy
Szent
Ágoston
mondja:
„Magadnak teremtettél, Uram, és
nyugtalan a szívünk, amíg meg
nem nyugszik benned”. Van
tehát egy benső szomjúság, egy
benső éhség, egy nyugtalanság
– fűzte hozzá szabadon a pápa.
Még a legromlottabb szívben is
el van rejtve a vágyakozás
Minden
szívben,
még
a
legromlottabb szívben is el van
rejtve a vágyakozás a fény után,
még ha csalások és tévedések
romjai alatt is, de mindig él az
igazság és a jó utáni vágy, ami
az Isten iránti szomjúság. A
Szentlélek szítja ezt a vágyat, Ő
az élő Víz, aki a porból formált
bennünket, és Ő a teremtő
Lélek, aki életet adott nekünk. Az
Egyház ezért kapott küldetést a
Szentlélektől ihletetten Isten
Szava
hirdetésére.
Jézus
Krisztus
evangéliuma
a
legnagyobb igazságosság, amit
az emberiség szívének lehet
nyújtani, amire életfontossággal
rászorul, még akkor is, ha nincs
tudatában annak.

Ferenc pápa példaként említette a
férfi és a nő házasságát, mely
valami nagy és szép iránti vággyal
születik meg és amit ha
megőriznek, mindig megtalálja a
továbbvezető
utat,
még
nehézségek
ellenére
is,
a
kegyelem
segítségével.
A
fiatalokban is él ez a szomjúság,
amit nem szabad elveszteniük.
És a gyerekek szívében is
védelmezni és táplálni kell ezt a
szeretet, a gyengédség, és
befogadás utáni szomjat, amit ők
őszinte és világos lendülettel
fejeznek ki.
Jézus meghirdeti ezt szomjúságot
és éhséget az igazság iránt, mely
soha nem csal meg, mert
kielégítik, jóllakatják és mindig jó
végre jut, hiszen megfelel Isten
szíve szándékának, amely maga a
szeretet. Az Úr adja meg nekünk
ezt a kegyelmet, amit a Szentlélek
vetett a szívünkbe - fejezte be
szerdai katekézisét Ferenc pápa.
P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

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.

Az Úr adja meg nekünk ezt a
kegyelmet, amit a Szentlélek
vetett a szívünkbe
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