KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
2021. április 25.

XIX. évfolyam 16. szám
Húsvét 4. vasárnap
„Áldott, aki jön az Úr nevében!”

Egyházközségünk
hirdetései:
Április 25. Húsvét 4.vasárnapja:
08:00 – Hálaadás
10:00 – Élő Márk
19:00 – Élő Mia
A szentmise olvasmányai:
ApCsel 4,8-12
Zsolt 117
1Jn 3,1-2
Jn 10,11-18
Április 26. Húsvét 4.hét hétfő:
06:30 – +Katalin
Április 27. Húsvét 4.hét kedd
06:30 –
Április 28. Húsvét 4.hét szerda:
Chanel Szent Péter, áldozópap és
vértanú
Montforti Grignion Szent Lajos
Mária, áldozópap
06:30 –
Április 29. Húsvét 4.hét
csütörtök:
Sienai Szent Katalin, szűz és
egyháztanító
06:30 –
18:30 – 19:30 - Szentségimádás
Április 30. Húsvét 4.hét péntek:
Szent V. Piusz pápa
18:00 – 19:00 Gyóntatás
19:00 – +Piroska
Május 1. Húsvét 4.hét szombat:
19:00 – Szent József tiszteletére
Május 2. Húsvét 5.vasárnapja:
08:00 – Szidónia gyógyulásáért
10:00 – +Gábor
19:00 – +Katalin

Szent Mónika közösség
Május 2-án, anyák napján a 10
órás szentmisén ismét találkozik
a Szent Mónika imaközösség,
mely gyermekeink üdvösségéért
imádkozik.
A hívek könyörgéséhez a
következő kéréssel csatlakozunk: "Segíts minket Urunk,
hogy gyermekeinket életünk
példájával vezessük tefeléd!"
A
szentmise
után
együtt
elmondjuk
közös
imánkat
egyházközségünkért,
családjainkért. Az imaközösséghez
csatlakozni folyamatosan lehet a
bede.bakacs@gmail.com email
címen, vagy a 30 951 3368-as
telefonszámon, és a szentmise
után.
Bakács Bernadett.

Ünnepi domonkos
zsolozsma
Szent Domonkos Rendje 2021ben emlékezik alapítója
halálának és a Rend
magyarországi letelepedésének
800. évfordulójára. Sienai Szent
Katalin emléknapjára,
2021.április 29-én csütörtökön
18.30 - 19.30
óráig ünnepi domonkos
zsolozsmával és azt követően
szentségimádással készülünk.
Ezután a csütörtöki
szentségimádások ismét egy
órásak lesznek.
Mindenkit szeretettel hív és vár:
a Domonkos család

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:
a
szóbeli
imáról,
az
egyszerű
emberek
hűséges
imádságáról
.
Az imádságról szóló katekézis
sorozata harmincadik fejezetében
Ferenc pápa a szóbeli ima
tartalmáról
és
jelentőségéről
beszélt a bevezetőben felolvasott
130. zsoltár tanítása jegyében: „A
mélységből kiáltok, Uram, hozzád,
Uram, halld meg a szavam! Füled
figyeljen fel könyörgő szavamra!
Remélek az Úrban, benne remél
lelkem, és bízom a szavában.
Lelkem várja az Urat, jobban, mint
az őr a hajnalt, várja Izrael az
Urat”.
Az ima párbeszéd Istennel,
bizonyos szempontból minden
teremtmény párbeszédet folytat az
Istennel – kezdte beszédét a
pápa. Az emberben az ima szó
lesz, fohász, ének, költészet. A
testté lett isteni Szó és minden
ember testében a szó Istenhez tér
az imádságban. A szavak a mi
teremtményeink, de anyáink is,
amennyiben alakítanak minket. Az
ima szavai – ahogy a 23. zsoltár
mondja - átvezetnek bennünket
sötét völgyeken és zöldellő rétekre
lelünk, ahol az ellenség szeme
láttára asztalt terítenek nekünk. A
szavak az érzésekből születnek,
de fordítva is igaz, mert a szavak
is alakítják az érzéseket. A
Szentírás úgy neveli az embert,
hogy minden szóhoz jusson,
semmi emberi ne maradjon rejtve,
főként ne a fájdalom, mert ha a
fájdalom
nem
fejeződik
ki,
megmérgezheti a lelket. A Biblia
szerint éppen ezért tanácsos néha
merész szavakkal imádkozni,
hiszen az ember szívében sokszor
nem
éppen
építő
érzések,
némelykor gyűlölet rejlik. Senki
sem születik ugyanis szentnek és
ezek a rossz érzések ott
kopogtatnak az emberszív ajtaján,
amiket
imádsággal,
Isten
szavaival kell hatástalanítani. A
zsoltárokban sokszor kemény
szavakat hallunk az ellenséggel
szemben, melyek a lelki élet

mesterei szerint az ördögre és a
bűneinkre vonatkoznak. Ezek a
szavak az emberi valóság részét
alkotják és a Biblia világába is
beágyazódtak. Segítségükkel a
rossz érzéseket ártalmatlanná
tehetjük, hogy ne ártsanak
nekünk.
A szóbeli ima a legbiztosabb
imádság
és
mindig
gyakorolható
Az első emberi imádság a
szóbeli ima, ezért mozog az
ajkunk. Bár tudjuk, hogy az ima
nem puszta szóismétlés, mégis
a szóbeli ima a legbiztosabb és
mindig gyakorolható. Az érzések
ellenben bizonytalanok, jönnekmennek. Az imádság kegyelme
is előreláthatatlan, némelykor
vigasz vesz körül, máskor pedig
gyorsan elillan. A szívbéli ima
titokzatos, néha elrejlik. A
suttogva mondott ajakima, akár
kórusban
mondva,
mindig
rendelkezésre áll. A katekizmus
szerint „a szóbeli ima a
keresztény élet nélkülözhetetlen
eleme. A tanítványoknak, akiket
vonzott
Mesterük
csöndes
imádsága,
Ő
egy
szóbeli
imádságot tanított meg, a
Miatyánkot” (KEK 2701), amit
Jézus tanított a tanítványainak a
kérésére és amiben benne van
minden.
Alázat
a
templomban
félhangosan imádkozó idős
testvérek iránt
Ferenc pápa alázatot kért a
templomokban
félhangosan
imádkozó, sokszor nem egészen
jól halló idősebb testvéreink
iránt. Ez az ima nem zavarja a
csendet, de tanúsítja az imádság
kötelme iránti hűséget. Ezek az
alázatos imádkozók gyakorta a
plébániák nagy közbenjárói.
Olyanok, mint a tölgyfák, évről
évre bővülő ágaikkal, melyek
árnyékot kínálnak a legtöbb
ember számára. Csak Isten
tudja, mikor és mennyire vált
eggyé a szívük az elmondott
imákkal, bizonyára küzdenek az
éjszaka ürességeivel, de azért
hűségesek a szóbeli imához,
mint
horgony
a
kötélbe,

kapaszkodnak bele – mondta a
pápa, majd az orosz zarándok
imájára utalt, aki csak ezt a
fohászt
ismételgette:
„Uram,
Jézus
Krisztus,
Isten
Fia,
könyörülj rajtam bűnösön!”.
„Uram, Jézus Krisztus, Isten
Fia, könyörülj rajtam bűnösön!”
- az orosz zarándok imája
Ha kegyelmek érkeznek az
életébe, ha az ima egyszer elég
forró lesz ahhoz, hogy Isten
Országa
jelenlétét
érezze
közöttünk, ha tekintete olyan lesz,
mint egy gyermeké, ez azért
történik meg, mert ragaszkodott a
megismételt szavakhoz és az ima
szinte a lélegzetévé vált. Ferenc
pápa
készséggel
ajánlotta
mindenkink az orosz zarándok
történetét, ami egy mindenki
számára elérhető könyv, javasolja,
hogy mindenki olvassa el, mert ez
segít megérteni, mi a szóbeli ima.
Végül arra intett, hogy ne vessük
meg a hangos imádságot, mert
úgymond gyerekeknek és tudatlan
embereknek való, szemben a
gondolati imával, a meditálással.
Azt kérte a pápa, hogy ne essünk
a hangos imádság megvetésének
gőgjébe. Ez az egyszerű emberek
imája, amit Jézus megtanított
nekünk:
Miatyánk,
aki
a
mennyben vagy ... Az imában
kimondott szavak kézen fognak
minket,
kedvet
teremtenek
bennünk és felébresztik azokat az
érzéseket, amelyeknek emlékét
már elvesztettük, továbbá kézen
fogva vezetnek minket Isten
megtapasztalása
felé.
Jézus
szavai biztosan vezetnek minket
az
Isten
felé,
azokkal
a
kérésekkel, melyeket hallani akar.
Jézus nem hagyott bennünket
bizonytalanságban. Azt mondta
nekünk: „Amikor imádkoztok, ezt
mondjátok!”
és
megtanította
nekünk a Miatyánk imát – zárta
szerdai katekézisét Ferenc pápa.
P. Vértesaljai László SJ – Vatikán
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