KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XVIII. évfolyam 31. szám

2020. november 15.

Évközi 33. vasárnap
„Boldog mindaz, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár”

Egyházközségünk
hirdetései:
November 15. vasárnap:
08:00 – Szűz Mária tiszteletére
10:00 – +Koch és Fischer család
18:00 – Rózsafűzér Társulat élő
és elhunyt tagjai
A szentmise olvasmányai:
Péld 31,10-13.19-20.30-31
Zsolt 127
1Tessz 5,1-6
Mt 25,14-30
November 16. hétfő:
Skóciai Szent Margit
06:30 – +Éva
07:00 – Élő családtagok
November 17. kedd
Nagy Szent Gertrúd szűz
06:30 –
07:00 – Élő családtagok
November 18. szerda:
A Szent Péter- és Szent Pálbazilikák felszentelése
06:30 –
07:00 –
November 19. csütörtök:
Árpád-házi Szent Erzsébet
06:30 – +Erzsébet
07:00 18:30 – 19:30 – Szentségimádás
November 20. péntek:
17:00 – 18:00 Gyóntatás
18:00 – +Mihály
November 21. szombat:
18:00 – +Aladár

November 22. vasárnap:
08:00 – Élő Fanni, Zsuzsanna és
családtagok
10:00 – +József
18:00 – +Adél
Gyűjtés a karitász javára

Erzsébetnap
Erzsébetnapi ruhagyűjtés:
2020.november 21-én
szombaton 9:00-12:00 óráig a
Szent László házban.
Erzsébetnapi ruhaosztás:
2020.november 28-án
szombaton 9:00-16:00 óráig a
Szent László házban.
Kérjük, hogy csak jó állapotú,
téli, meleg ruhákat, cipőket,
csizmákat hozzanak.
A Karitász Csoport új honlapot
indít: www.karitasz-budakeszi.hu
A Karitász Csoport e-mail címe:
info@karitasz-budakeszi.hu

Meghívó
November 19. csütörtök 19 óra

A barátság keresztény
fogalma Augustinusnál
(Hippói Szent Ágoston)
ELMARAD!

Az MKPK közleménye
A
ránkbízottakért
érzett
felelősségtől
vezérelve
a
COVID-19
járványhelyzet
alakulása miatt, figyelembe véve
a
járványügyi
szakemberek
véleményét,
Egyházunk
sajátosságait szem előtt tartva
visszavonásig az alábbiakat
kérjük:

1.
A koronavírus miatt
meghirdetett veszélyhelyzetben a
templomok, mint a lelki feltöltődés
és imádság helyei különösen is
fontosak, ezért templomainkat
továbbra
is
nyitva
tartjuk.
Szentmisék is tarthatóak, de azok
csak úgy végezhetőek, hogy a
hatósági kijárási korlátozásokkal
összhangban
maradjanak.
Felelősen és körültekintően kell
eljárni.
2.
A jelenlegi kivételes
helyzetben is érvényesek a
Katekizmusban (KEK 2183.) és az
Egyházi Törvénykönyvben (CIC
1248. k. 2. §) található előírások,
amelyek
szerint,
ha
valaki
számára súlyos okból lehetetlenné
válik
az
eucharisztikus
ünneplésben való részvétel, igen
ajánlatos, hogy helyette töltsön
kellő időt imádsággal – a
Szentírás olvasásával, zsolozsma
végzésével vagy más imával,
elmélkedéssel – egyénileg vagy a
családban. Bár a szentmisén való
részvétel nem helyettesíthető,
több helyen van online vagy
televíziós miseközvetítés, hogy
megerősítést,
vigasztalást
és
bátorítást nyerjenek azok, akik
most nem tudnak részt venni
vasárnapi
és
ünnepnapi
szentmisén.
A
közvetítések
rendjéről
felületeinken
folyamatosan tájékoztatást adunk.
3. A szentmisén való részvétellel
kapcsolatban az általános morális
elvek továbbra is érvényesek.
Kérjük, hogy aki betegnek érzi
magát,
önmaga
és
mások
védelmében érezze lelkiismereti
kötelességének, hogy mielőbb
orvoshoz forduljon, és ne menjen
közösségbe.
Idősebb,
veszélyeztetett,
illetve
beteg
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testvéreink, továbbá azok, akik
kötelességüket teljesítik, beteget
ápolnak, nagyon idős vagy
veszélyeztetett személlyel laknak
együtt, hatósági karanténban
vannak,
jogosan
félnek
a
közösségben való megjelenéstől,
ezért mentesülnek a szentmisén
való
személyes
részvétel
kötelezettsége
alól.
Nyomatékosan kérjük őket, hogy
maradjanak otthon.
4.
Felmentést adunk
mindazoknak is, akik úgy érzik,
hogy számukra a szentmisén való
személyes
részvétel veszélyt
hordoz magában (CIC 87. k. 1. §.,
1245. k.).
5.
Plébániai oktatásokat,
közösségi összejöveteleket szoros
kivételektől eltekintve – amelyek
során azonban követni kell az
aktuális
járványügyi
és
gyülekezési előírásokat – csak
online formában tartsanak meg.
6.
Templomainkban, egyházi
intézményeinkben
és
plébániáinkon,
valamint
a
szentségkiszolgáltatásban, illetve
oktatási,
szociális
és
egészségügyi intézményeinkben
továbbra is mindenben kövessék
a
vonatkozó
járványügyi
előírásokat.
7.
A plébániai és a
szerzetesközösségeket továbbra
is bátorítjuk, hogy – a járványügyi
hatóságok
előírásainak
megtartása mellett – folytassák az
imát a járvány érintettjeiért.

egészségükre, a fiatalokat pedig
buzdítjuk,
hogy
legyenek
segítségükre.
Budapest, 2020. november 9.
a Magyar Katolikus
Konferencia

Püspöki

Az Egyházi Törvénykönyv 838.
kánonja értelmében az egyes
megyéspüspökök, illetve akik a
jogban velük egyenlő elbírálás alá
esnek,
ettől
eltérő
rendelkezéseket is hozhatnak.
Jelen rendelkezés Magyarország
latin szertartású egyházmegyéire
érvényes.
Imáinkkal és példánkkal erősítsük
a
bizalmat
Istenben
és
egymásban, és különösen is
figyeljünk egymásra, főleg beteg
és idős embertársainkra. Idős
paptestvéreinket tisztelettel kérjük,
hogy
ebben
a
helyzetben
fokozottan
vigyázzanak
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