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Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XVIII. évfolyam 22. szám

2020. szeptember 13.

Évközi 24. vasárnap
„Irgalmas a mi Urunk, Istenünk”

Egyházközségünk
hirdetései:
Szeptember 13. vasárnap:
08:00 – +Antal, élő Csaba, Ildikó
és családtagok
10:00 – Élő Krisztina
19:00 – Élő Antal
A szentmise olvasmányai:
Sir 27,30-28,7
Zsolt 102
Róm 14,7-9
Mt 18,21-35
Szeptember 14. hétfő:
A Szent Kereszt felmagasztalása
06:30 – Hálaadás
Szeptember 15. kedd
A fájdalmas Szűzanya
06:30 –
Szeptember 16. szerda:
Szent Kornél pápa és Szent
Ciprián püspök vértanúk
06:30 – +Édesanya, Teréz
Szeptember 17. csütörtök:
Bellarmin Szent Róbert püspök
06:30 –
18:30 – 19:30 – Szentségimádás
Szeptember 18. péntek:
18:00 – 19:00 Gyóntatás
19:00 – +Szülők
Szeptember 19. szombat:
19:00 – +Anna, Mária, Ferenc,
+Családtagok
Szeptember 20. vasárnap:
08:00 – Hálaadás
10:00 – Veni Sancte a Prohászka
Gimnázium szülői szándékára
19:00 – Rózsafűzér Társulat élő
és + tagjai

Intézkedések a járvány
megelőzése érdekében
– Az MKPK
rendelkezése
A
ránkbízottakért
érzett
felelősségtől
vezérelve
a
COVID-19 járvány felerősödése
miatt az alábbi rendelkezéseket
adjuk ki:
A jelenlegi új koronavírus járvány
elsősorban
direkt
módon
cseppfertőzéssel terjed, azaz a
vírus terjedése szempontjából a
legnagyobb
veszélyt
a
megbetegedett
köhögő,
tüsszögő ember jelenti. Ezért az
elsődleges
és
legfontosabb
megelőző intézkedés, hogy a
szentmisén
és
közösségi
alkalmakon a fenti tüneteket nem
mutató személy vegyen részt.
Erre nagyon figyeljünk.
A különböző felületekre került
vírus inaktiválása érdekében
kérjük a templom, plébánia
fertőtlenítő
szerrel
történő
fokozott,
rendszeres,
azaz
minden
közösségi
alkalom,
szentmise
utáni
takarítását,
különös tekintettel a kézzel
gyakran
érintett
felületekre
(például
padok,
kilincsek,
kapcsolók).
Templomok
Kézfogás: továbbra is kérjük,
hogy
a
szentmisében
a
kézfogást mellőzzék;
Áldoztatás: a latin rítusban
továbbiakban is kézbe történjen;
Kérjük a paptestvéreket és
minden áldoztatót, hogy a
szentmisék előtt és után, illetve

az áldoztatás megkezdése előtt
fertőtlenítsék kezüket;
Gyóntatás: használjunk maszkot
és igyekezzünk a megfelelő
távolságot tartani gyóntató és
gyónó között;
lehetőleg
jól
szellőző
helységben vagy szabadtéren
gyóntassunk;
Szenteltvíztartók:
továbbra
is
kérjük
a
szenteltvíztartók
kiürítését, azok használatának
mellőzését;
a
templomok
bejáratánál
helyezzünk el kézfertőtlenítőt;
Maszk viselet: kérjük híveket,
hogy
lehetőleg
használjanak
maszkot és tartsanak egymástól
1,5–2 méter távolságot;

Cserkész toborzó
A
Budakeszi
Prohászka
Ottokár Cserkészcsapat idén is
várja az első osztályos fiúklányok
jelentkezését
a
szeptemberben
induló
farkaskölykök rajba. Innen a
jövő évben induló őrsökbe
biztosan át tudjuk majd venni a
gyerekeket.
A
jelentkezés
online fog zajlani, szeptember
14-én,
19.00-tól
lehet
jelentkezni ezen a linken:
https://bit.ly/2QM2N0z
További információk a csapat
Facebook-oldalán.
Jó munkát!
Dalotti Márk
Farkaskölyök-rajparancsnok
06 20 502 1032
dalottimark@gmail.com

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

Katekumenátus csoport
indul
ebben a tanévben is, melybe azokat a
fiatalokat, felnőtteket várjuk, akik
szeretnének megkeresztelkedni, vagy
elsőáldozók, ill. bérmálkozók lenni. A
keresztény élet, vagyis a Krisztuskövetés útját járjuk közösségben, az
evangélium
örömének
napi
megélésével, a Biblia és az Egyház
hagyományának megismerésé-vel.
Azokat is szeretettel hívjuk, akik
gyakorló katolikusok, de szeretnék
mélyíteni a kapcsolatukat Istennel, és
gyarapítani hitismereteiket.
Várjuk azokat a szülőket is, akik
hittanos gyermekeiknek szeretnének
segíteni, de nem, vagy csak régen
tanultak hittant.
A találkozások hetente lesznek a
domonkos nővéreknél, egyeztetett
időben.
A részvételi szándékot szeptember
végéig lehet jelezni a következő
elérhetőségeken:
Farkas Éva Imelda nővér
mobil: 06-20-8233447;
email: imeldaop55@gmail.com

Szeretettel és a köz javára
meggyógyítani a világot
– Ferenc pápa katekézise
A vezérfonalul választott bibliai Ige a
kenyérszaporítás története, melynek
során Jézus abból a kevésből
kezdeményezi a csodát, amijük
éppen volt: „Jézus ekkor összehívta
tanítványait, s így szólt hozzájuk:
„Sajnálom a népet. Már harmadnapja
kitartanak mellettem, és nincs mit
enniük. Nem akarom étlen elküldeni
őket, nehogy kidőljenek az úton.” A
tanítványok megjegyezték: „Honnan
szerezzünk itt a pusztában annyi
kenyeret, hogy ekkora tömeget
jóllakassunk?” Jézus megkérdezte
tőlük: „Hány kenyeretek van?” „Hét –
felelték –, és néhány apró halunk.”
Erre meghagyta a népnek, hogy
telepedjék le a földre. Aztán fogta a
hét kenyeret és a halakat, hálát adott,
megtörte és odaadta tanítványainak,
tanítványai
pedig
a
népnek.
Mindnyájan ettek és jól is laktak, s a
kenyérből még hét kosár maradékot
összeszedtek. Akik ettek, voltak vagy
négyezren férfiak, az asszonyokat és
a gyerekeket nem számítva” (Mt
15,32-37) .
Részérdekek, előnyök a közjó útjában
A világjárvány mindnyájunkat sújtja,
amiből csak akkor tudunk kijönni
jobban, ha mindannyian együtt

keressük a közjót, ellenkező
esetben rosszabbul jövünk ki belőle
– kezdte katekézisét a pápa. Sajnos
közben
részérdekek
is
felbukkannak, például akik ki
akarnak
sajátítani
lehetséges
megoldásokat, mint a vakcinák
esetében.
Mások
megosztást
szítanak
gazdasági,
politikai
előnyökért
és
konfliktust
gerjesztenek. Ismét másokat nem
érdekel a többiek szenvedése, a
maguk útját járják, ők Poncius
Pilátus híve, mossák a kezeiket.
A válságra adott keresztény válasz
a szeretet
A világjárványra és az abból fakadó
társadalmi-gazdasági válságra adott
keresztény válasz a szeretet, főként
Isten
szeretete,
mely mindig
megelőz minket. Ő feltétel nélkül
szeret bennünket, amire nekünk is
hasonló módon kell válaszolni.
Tehát nemcsak az enyémeket
szeretem, családom és barátaim,
hanem azokat is, akiket nem
ismerek, az idegeneket, akik
szenvedést
okoznak,
vagy
ellenségüknek tekintenek. Ez a
keresztény
bölcsesség,
Jézus
bölcsessége, a keresztény szeretet
legmagasabb foka, az ellenség
szeretete, ami nem könnyű. Ez egy
művészet, amit meg lehet tanulni és
tovább lehet javítani. Az igazi
szeretet termékennyé és szabaddá
tesz, mindig táguló jellegű. De
nemcsak bővülő jellegű, hanem
magába
fogadó
is,
hiszen
némelykor
egy-egy
simogatás
többet ér megannyi érvelésnél –
tette hozzá szabadon a pápa.
A szeretet egyik legnagyobb
kifejeződése a társadalmi és
politikai kifejeződés
A szeretet nem korlátozódik kéthárom személy, barátok vagy
család
kapcsolatára,
továbbá
magában foglal polgári és politikai
kapcsolatokat,
beleértve
a
természettel fennálló kapcsolatot is.
Minthogy társadalmi és politikai
lények vagyunk, a szeretet egyik
legnagyobb
kifejeződése
a
társadalmi és politikai kifejeződés,
mely döntő jellegű az emberi
fejlődés és bármilyen válság
kezelése számára. Tudjuk, hogy a
szeretet termékennyé teszi a
családokat és a politikát, lehetővé
téve, hogy a „szeretet civilizációját”
építse, ahogy Szent VI. Pál
fogalmazta szívesen, követve Szent
II. János Pál pápa tanítását. E

sugalmazottság nélkül felülkerekedik
az önzés, a közömbösség és a
leselejtezés kultúrája, annak az
elvetése, ami nem kell, amit nem
szeretünk.
A szeretet civilizációja politikaitársadalmi civilizáció
Ferenc
pápa
ennek
kapcsán
elmesélte
a
találkozását
egy
házaspárral a kihallgatás előtti
körbejárása során, akik az imáját
kérték már korosabb fogyatékos
gyermekükért. És ti mit csináltok? –
kérdezte tőlük. Kísérjük és segítjük őt
– felelték a szülők. Ez a szeretet –
foglalta össze a pápa – egy család
egész
élete
a
fogyatékos
gyermekükért! A politikai ellenfeleink,
szerintünk, politikai fogyatékosok, bár
az Isten tudja, hogy azok-e. Nekünk
szeretnünk kell őket, párbeszédet kell
folytatni velük és építeni a szeretet
civilizációját, ezt a politikai társadalmi
civilizációt, az egész emberiség
egységét. Ezzel szemben áll a
háború, a megosztottság, az irigység,
a családi háborúk, ám a szeretet
mindent áthat. Ha valaki csak a saját
érdekét keresi, akkor önző, de
nemesebb, ha a sajátját megosztja
mindenkivel. Az egészség is egy
közjó.
Egy
társadalom
akkor
egészséges,
ha
mindenki
egészségéről gondoskodik.
A
szeretet
képes
társadalmi
struktúrákat teremteni
A vírus nem ismer határokat,
kulturális
és
politikai
megkülönböztetéseket, éppen ezért
akadály, határ és megkülönböztetés
nélküli szeretettel kell legyőzni. Ez a
szeretet
képes
társadalmi
struktúrákat teremteni, melyek inkább
megosztásra
indítanak,
semmint
versenyre,
inkább
a
legsérülékenyebbek
befogadására,
semmint a leselejtezésre. Amikor
szeretünk,
amikor
kreativitást,
bizalmat és szolidaritást teremtünk,
akkor születnek kezdeményezések a
közjó érdekében, akár kisebb csoport,
vagy nagyobb, akár nemzetközi
közösség szintjén. Amit családban,
kis
faluban,
városban
vagy
nemzetközileg teszünk, az mind
ugyanaz, a mag csak egyre
növekszik
és
növekszik,
míg
gyümölcsöt hoz. Az irigység ellenben
vég
nélküli
harca
vezet
–
hangsúlyozta a pápa.
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