KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
2021. április 4.

XIX. évfolyam 13. szám
Húsvétvasárnap
„Alleluja, alleluja, alleluja.”

Egyházközségünk
hirdetései:
Április 4. Húsvétvasárnap:
08:00 – Élő családtagok
10:00 – Élő Katalin és Gábor
18:00 – +Erzsébet
A szentmise olvasmányai:
ApCsel 10,34a.37-43
Zsolt.117
Kol 3,1-4 vagy 1Kor 5,6b-8
Jn 20,1-9 vagy este mondott
misében Lk 24,13-35
Április 5. Húsvéthétfő:
10:00 – +Sándor
Április 6. kedd
06:30 – +Éva és Ferenc
Április 7. szerda:
06:30 –
Április 8. csütörtök:
06:30 –
18:30 – 19:30 - Szentségimádás
Április 9. péntek:
17:00 – 18:00 Gyóntatás
18:00 –
Április 10. szombat:
18:00 – +Ferenc és élő Hanna
Április 11. Húsvét 2.vasárnapja:
Az isteni irgalmasság vasárnapja
08:00 – Hálaadás
10:00 – Élő és elhunyt
családtagok
18:00 – +Árpád

Az MKPK közleménye
Március 26
A
ránkbízottakért
érzett
felelősségtől
vezérelve,
változatlan
figyelemmel
a
járványügyi
szakemberek
véleményére és a COVID-19
járvány továbbra is intenzív
harmadik
hullámára,
jelen
rendelkezésünkkel
visszavonásig megerősítjük korábbi,
521/2021. sz., március 5-ei
rendelkezésünkben foglaltakat,
amelyek ennél fogva a húsvéti
ünnepek idején is érvényesek.
A húsvéti szertartások kizárólag
az
egyházmegyei
rendelkezésekkel
összhangban
végezhetőek, az Istentiszteleti és
Szentségi Fegyelmi Kongregáció
tavaly kiadott dekrétumainak
megfelelően, amelyek ebben az
évben is érvényesek.
Oldalainkon
folyamatos
tájékoztatást
adunk
a
tömegtájékoztatási
eszközök
segítségével
követhető
szertartásokról.
Segítő
szeretettel
figyeljünk
egymásra,
különösképpen
veszélyeztetettebb
embertársainkra.
Az
ünnepi
időszakban
imádságainkat
ajánljuk
fel
a
járvány
érintettjeiért.
A
Feltámadt
Krisztus örömét és békéjét
kívánjuk a paptestvéreknek és
minden kedves testvérünknek.

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!
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.
A személyi jövedelemadó 1+1%-áról
a 20EGYSZA nevű nyomtatvány
kitöltésével,
illetve
az
eszja.nav.gov.hu
oldalon
rendelkezhet.
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.
Kérjük, abban az esetben is tegye
meg felajánlását a Magyar Katolikus
Egyháznak,
ha
személyi
jövedelemadója
bizonyos
kedvezmények miatt nulla forint (pl.
családi adókedvezmény).

2. 1%
A Prohászka Ottokár Alapítvány
tisztelettel kéri, hogy személyi
jövedelemadójának második egy
százalékával ebben az évben is
támogassa. A Prohászka alapítvány
adószáma: 19177232-1-13
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Ferenc
pápa
szerdai
katekézise:
Krisztus
Keresztje világítótorony
Nagyszerdán
tartott
katekézisében
a
Szentatya
röviden
végigelmélkedte
a
liturgikus év legfontosabb három
napjának a titkait, melyek Urunk
Jézus szenvedésének, halálának
és
feltámadásának
a
misztériumai.
Jézus
a
húsvéti
bárány
áldozatát
önmagával
helyettesítette
Nagycsütörtökkel
belépünk
a
Szent
Háromnapba,
amikor
megemlékezünk
az
Úr
Vacsorájáról. Ezen az estén az Úr
a
tanítványaira
hagyta
szeretetének a testamentumát az
Eucharisztiában,
mint
örök
jelenlétet. Ebben a szentségben
Jézus az áldozatot, a húsvéti
bárányt önmagával helyettesítette:
Teste és Vére adják nekünk a bűn
és a halál rabszolgaságából való
menedéket. Ezen az estén azt
kéri, hogy egymás szolgáiként
szeressünk,
ahogy
ő
a
lábmosáskor tette velünk. Ez a
gesztusa elővételezi a kereszten
hozott véres áldozatot. Urunk és
Mesterünk
másnap
ugyanis
meghal, de nem azért, hogy
megmossa a lábunkat, hanem a
szívünket és a tanítványok egész
életét.
Mindnyájunkért
hozott
szolgálati áldozat volt ez, hogy
ezzel az áldozattal megváltson
mindenkit.
Nagypéntek a bűnbánat, a böjt
és az imádság napja
Nagypéntek a bűnbánat, a böjt és
az imádság napja – folytatta a
pápa. A Szentírás olvasmányaival
és a liturgikus imádságokkal
összegyűlünk a Kálvárián, hogy
megemlékezzünk Jézus Krisztus
szenvedéséről és haláláról. A
liturgia felmutatja a Megfeszítettet
és a Kereszt imádásában újraéljük
az
ártatlan
Bárány
útját.
Szívünkben
és
elménkben
hordozzuk
a
betegek,
a

szegények és a leselejtezettek
szenvedéseit
és
megemlékezünk a háborúk, a
diktatúrák, a hétköznapi erőszak
és az abortuszok áldozatairól, a
mai
kor
számos
megfeszítettjeiről, akik csak tőle
kapnak megerősítést. Amióta
Jézus
magára
vette
az
emberiség sebeit és a halált,
Isten
szeretete
megöntözte
ezeket a pusztaságokat és
megvilágította
ezeket
a
sötétségeket.
Ferenc
pápa
megemlékezett
a
háborúk
áldozatairól, az éhhalálnak kitett
gyermekekről, a háborúk és a
terrorizmus sújtotta népekről.
Emberek sokaságáról, akik a
kábítószerekben keresnek egy
kicsivel jobb életet, pedig a
kábítószeripar valójában gyilkol.
Vannak azonban olyan emberi
„szigetek”, keresztényeké, vagy
más vallásúaké, akik szívükben
jobbak akarnak lenni, de a
halálnak ezen a Kálváriáján
Jézus
az,
aki
szenved
tanítványaiban.
Krisztus
nyilvános működése során életet
adott, gyógyított, megbocsátott,
most
a
Kereszt
legfőbb
áldozatában beteljesíti az Atya
rábízott
művét,
hogy
megszabadítson
minket
a
sötétség erőtől, hogy Isten
szeretettjei lehessünk. Ez csak ő
tudja megtenni, ahogy Péter
apostol tanítja: „sebei szerezte
nekünk gyógyulást”.
Nagyszombat a nagy csend
napja
Nagyszombat a nagy csend
napja, melyet az apostolok
Jézus szégyenletes halála fölötti
sírásban töltenek. Miközben az
Ige hallgat, miközben az Élet
sírba téve fekszik, akik benne
bíztak, azok most keményt
próbát élnek át és Isten árváinak
érzik magukat. Ez a szombat
Máriáé is, ő szintén sír, de szíve
tele reménnyel és szeretettel.
Fiát követte a szenvedés útján,
ott állt keresztje tövében és
lelkét tőr járta át. Ám virraszt,
szíve őrzi a reménységet.
Tanúságtétele és közbenjárása

erősítenek minket, amikor
kereszt túl nehézzé válik.

a

A Föltámadott bizonyítja, hogy
a jó legyőzi a rosszat, a halált
és a szomorúságot
Nagyszombat csöndjébe a húsvéti
virrasztás szertartásával tör be az
„Alleluja” ünnepi éneke. Hitben
találkozunk a feltámadt Krisztussal
és a húsvéti öröm kiárad ötven
napra, egészen a Szentlélek
eljöveteléig. A keresztre feszített
föltámad,
a
kételyek
és
bizonytalankodások megszűnnek.
A Föltámadott bizonyítja nekünk,
hogy a jó legyőzi a rosszat, a
halált és a szomorúságot. A
Föltámadott
annak
a
megerősítése, hogy Jézusnak
mindenben igaza volt, a halálon
túli élet ígéretében és a bűnök
bocsánatában. A
tanítványok
azonban kételkedtek és Mária
Magdolna lett a feltámadás első
apostola. Az őrség és a katonák a
sírnál, jóllehet látták, hogy él és
feltámadt, pénzt kapnak és így
csalnak, hogy nem is látták őt.
Mert lefizették őket. Nem lehet
egyszerre két úrnak szolgálni,
Istennek és a pénznek. Aki a pénz
szolgája, az Isten ellensége! szögezte le a pápa.
Végül a pápa a húsvéti ünneplést
a világjárvány összefüggésében
értelmezte. A szenvedés ilyen
helyzeteiben, főként amikor már a
szegények és egyéb csapásoktól
sújtott
emberek
szenvednek,
Krisztus
Keresztje
világítótoronyként a kikötőt jelzi, a
meg nem csaló remény jele, mely
jelzi, hogy egyetlen könnycsepp,
vagy sóhaj sem veszik el Isten
üdvözítő
tervében
–
zárta
nagyszerdai katekézisét Ferenc
pápa.
P. Vértesaljai László SJ – Vatikán
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