KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
2021. március 21.

XIX. évfolyam 11. szám

Nagyböjt 5.vasárnap
„Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, az erős lelket éleszd fel újra bennem.”

Egyházközségünk
hirdetései:
Március 21. vasárnap:
08:00 – +Ida
10:00 – Élő Zerénd
Német mise
18:00 – Rózsafűzér Társulat élő
és elhunyt tagjai
Gyűjtés a Szentföld javára

ÓRAÁTÁLLÍTÁS!!!
Március 28. vasárnap:
VIRÁGVASÁRNAP
08:00 – Szűz Mária tiszteletére
10:00 – +Erzsébet
Ünnepi mise
Barkaszentelés a plébánia előtt.
Körmenet, utána szentmise
18:00 –

Máltai Szeretetszolgálat

A szentmise olvasmányai:
Jer 31,31-34
Zsolt 50
Zsid 5,7-9
Jn 12,20-33

A mai 10 órás szentmise előtt és
után a Máltai Szeretetszolgálat
megváltozott munkaképességű
emberek által készített kerámia
tárgyakat árusít a templom előtt.

Március 22. hétfő:
06:30 – Élő és + szomszédok
Élő Benedek

Óraátállítás 2021
Nyári időszámítás
kezdete:
2021. március 28.
Vasárnap hajnalban
2:00 órakor 3:00 órára
kell előre állítani az órát.
A kijárási tilalom miatt
az esti szentmisék
továbbra is 18:00
órakor kezdődnek!

Március 23. kedd
Mongrovejói Szent Turibiusz
püspök
06:30 – Élő és + szomszédok
Élő Johanna
Március 24. szerda:
06:30 – Élő családtagok és
Élő József
Március 25. csütörtök:
Urunk születésének hírüladása
(Gyümölcsoltó Boldogasszony)
18:00 – Élő Réka és
+István
18:30 – 19:30 – Szentségimádás
Márciua 26. péntek:
17:00 – 18:00 Gyóntatás
18:00 –
Keresztúti ájtatosság
Március 27. szombat:
18:00 –

KÉSZ nagypénteki keresztút
A nagyböjti keresztutat 14 KÉSZ
csoport közreműködésével
járhatjuk végig.
Az állomások helyszíne:
Dunakeszi, Győr, Kaposvár,
Budapest-Józsefváros, Csorna,
Szolnok, Kecskemét, Budapest
XI. kerület, Szécsény,
Százhalombatta,
Baktalórántháza, Tata, Kecel és
Budaörs.
Bevezető elmélkedést mond:

Makláry Ákos,
a KÉSZ elnöke.
A keresztút megtekinthető lesz
március 26-án, pénteken 18.30kor a KÉSZ Facebook-oldalán és
YouTube-csatornáján, valamint
ugyanebben az időpontban az
EWTN (Bonum) televízióban is.
Imádkozzunk minél többen
közösen a keresztút alkalmával!
A megosztható Facebookesemény ITT érhető el.

Egyházközségi hozzájárulás
Fizethető 2020-ra: és 2021-re is az
újságos pulton található postai
csekken vagy átutalással (CIB Bank
10701180-47037009-51100005) vagy
a plébánián.
Nagy segítség a közösség ügyei
szempontjából,
ha
anyagi
eszközeinkkel
kellő
időben
és
kiszámítható
módon
rendelkezünk.

Együtt többet adhatunk! –
Idén
is
fontos,
hogy
rendelkezzen adója egyházi
1%-áról!
A Magyar Katolikus Egyház az előző
évekhez hasonlóan 2021-ben 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.
Fontos, hogy rendelkezzen adója
egyházi 1%-áról. 2018-tól a benyújtott
nyilatkozata
újabb
nyilatkozat
beadásáig
vagy
ennek
visszavonásáig érvényes marad.
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A személyi jövedelemadó 1+1%-áról
a 20EGYSZA nevű nyomtatvány
kitöltésével,
illetve
az
eszja.nav.gov.hu
oldalon
rendelkezhet.
Amennyiben kapott az adóhatóságtól
levelet, amelyben felajánlják az
adóbevallás
elkészítését,
ennek
mellékleteként megkapta az EGYSZA
nyomtatványt is. Ezt kell kitöltenie és
az
adóhatósághoz
eljuttatnia
legkésőbb május 20-ig.
Ügyfélkapuval
nem
rendelkező
személyeknek is lehetősége van az
online felületen való rendelkezéshez.
Ebben
az
esetben
az
eszja.nav.gov.hu oldalon válassza a
regisztráció nélküli online felület
lehetőséget.

a pápa. Mi nemcsak ezen a földön
vagyunk vendégek és zarándokok,
hanem a Szentháromság titkában
is. Miként Ábrahám, aki egy napon a
sátrába fogadva a három vándort,
az Istennel találkozott. Ha Istent
„Abba-Atyának” szólíthatjuk, akkor
ez a bennünk lakó Szentlélek miatt
van, ő alakít át minket a
bensőnkben és általa tapasztaljuk
meg, hogy mit is jelent Isten
szeretete gyermekeinek lenni. A
Szentlélek végez bennünk minden
munkát az Isten felé, ő viszi előre a
keresztény életünket az Atya felé,
Jézussal.

Kérjük, abban az esetben is tegye
meg felajánlását a Magyar Katolikus
Egyháznak,
ha
személyi
jövedelemadója
bizonyos
kedvezmények miatt nulla forint (pl.
családi adókedvezmény).
Az állam ugyanis a felajánlók
számánál ezeket a rendelkezéseket
is figyelembe veszi. Az egyházaknak
biztosított
kiegészítő
támogatás
felosztása ugyanis a rendelkezők
száma alapján történik, amelybe a
nulla forintról szóló felajánlás is
beleszámít.

Ferenc pápa a katekizmust idézte:
„Senki nem mondhatja: »Úr Jézus«,
csak a Szentlélekben” (1Kor 12,3).
Valahányszor Jézushoz kezdünk
imádkozni, a Szentlélek vonz minket
az imádság útjára a maga megelőző
kegyelmével.
Mivel
Krisztust
emlékezetünkbe idézve Ő tanít
minket imádkozni, hogyan ne
imádkoznánk Őhozzá is? Ezért
buzdít az Egyház arra, hogy
mindennap kérjük a Szentlelket,
különösen fontos cselekedeteink
kezdetén és végén” (KEK 2670). A
Szentlélek munkája bennünk, hogy
„emlékeztet” Jézusra, őt jelenvalóvá
teszi, úgy is mondhatnánk, hogy ő
mi szentháromságos emlékezetünk,
Isten emlékezete bennünk, hogy
Jézus ne váljon a múlt alakjává,
hiszen
a
Szentlélek
teszi
jelenvalóvá Jézust bennünk. Ha
Jézus távol lenne, mi egyedül
maradnánk és eltévelyednénk a
világban. A Szentlélekben minden
megújul, a keresztényeknek minden
időben
és
minden
helyen
megadatik,
hogy
találkozzanak
Jézussal. Ő nem marad távol és így
neveli a tanítványait, átalakítva a
szívüket, ahogy Péterrel, Pállal és
magdalai Máriával tette.

2. 1%
A Prohászka Ottokár Alapítvány
tisztelettel kéri, hogy személyi
jövedelem adójának második egy
százalékával ebben az évben is
támogassa. A Prohászka alapítvány
adószáma: 19177232-1-13

Ferenc
pápa
szerdai
katekézise: A Szentlélek
írja az egyház és a világ
történetét
Ferenc pápa tovább folytatta az
imádságról megkezdett sorozatát s
ezúttal a keresztény imádságnak a
Szentháromsággal és főként a
Szentlélekkel
való
kapcsolatát
elemezte
Mindenféle keresztény élet első
adománya a Szentlélek. Nem egy a
sok közül, hanem alapvető Adomány,
amit Jézus megígért nekünk, hogy
elküld. A Szentlélek nélkül nincs
kapcsolat Krisztussal és az Atyával,
mert a Szentlélek nyitja meg a
szívünket az Atya jelenlétének és ő
vonzza azt a szeretet örvényébe,
Istennek a szívébe – kezdte beszédét

A Szentlélek „emlékeztet” minket
Jézusra

A
Szentlélek
alakít
Krisztus „mértékére”

minket

Ezt a tapasztalatot élte meg az
összes imádkozó ember, akiket a
Szentlélek
alakított
Krisztus
„mértékére”, az irgalomban, a
szolgálatban, az imában és a
katekézisben. Kegyelem, hogy az
emberek
így
találkozhatnak,
észreveszik, hogy más az életük
ritmusa,
tekintetük
„túllát”
a
dolgokon. De ez nemcsak papok és

szerzetesek
dolga
ez,
hanem
mindazoké, akiknek életét átjárta az
Istennel folytatott párbeszéd. Ezek az
alázatos tanúk Istent keresték az
Evangéliumban, a szentáldozásban
és
a
szentségimádásban,
a
nehézségben levő testvér arcán. Az
első keresztények feladata éppen az
volt, hogy ébren tartsák azt a tüzet,
amit Jézus hozott el a földre, az isteni
szeretet tüzét. A Szentlélek tüze
nélkül a próféciák megszűnnek, a
szomorúság elfojtja az örömet,
megszokás lép a szeretet helyébe, a
szolgálat rabszolgasággá alakul.
A Szentlélek a szívünkben mindig
jelen van, mint az örökmécs lángja
Ferenc pápa felidézte az örökmécs
képét, mely a tabernákulumban őrzött
Eucharisztiát jelzi. Amikor a templom
esténként kiürül és bezárják, a lámpa
továbbra is ég. Már nem látja senki,
mégis ég az Úr előtt, így van a
Szentlélek a szívünkben, mindig jelen
van, mint az örökmécs lángja. A
katekézis így fogalmaz: „A Szentlélek,
akinek kenete egész lényünket
betölti, a keresztény imádság belső
tanítómestere. Ő az imádság élő
hagyományának
Szerzője.
Az
imádságnak annyi útja van, ahány az
imádkozó ember, de mindenkiben és
mindenkivel
ugyanaz
a
Lélek
imádkozik. A keresztény imádság a
Szentlélekkel
közösségben
az
Egyház imádsága” (KEK 2672).
Amikor nem tudunk imádkozni – fűzte
hozzá szabadon a pápa –, akkor
mondjuk a Szentléleknek: „Jöjj, jöjj
Szentlélek, taníts imádkozni, az
Atyára és a Fiúra tekinteni, taníts a hit
útjára!”.
A Szentlélek ír életünk lapjaira
A Szentlélek írja ugyanis az egyház
és a világ történetét. Nyitott lapok
vagyunk, készek az ő szépírására. Ő
művel bennünk eredeti műveket, mert
soha nincs két egyforma keresztény.
Az
életszentség
végeláthatatlan
mezején az egy Isten, a Szeretet
Háromsága
teremti
a
tanúk
sokaságát,
mind
egyenlő
méltósággal, de a Lélek adta sajátos
szépségben mutatkozik, amivé Isten
tette az ő gyermekeit. Végül a pápa
arra emlékeztetett, hogy a Szentlélek
jelen van bennünk. Hívjuk és
hallgassuk a Szentlelket, Isten
ajándékát, ezzel a szép imádsággal:
Jöjj, Szentlélek Úristen!
P.. Vértesaljai László SJ – Vatikán
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