KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XIX. évfolyam 20. szám

2021. május 23.

Pünkösdvasárnap
„Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: újítsd meg a föld színét.”

Egyházközségünk
hirdetései:
Május 23. Pünkösdvasárnap:
08:00 – Hálaadás
10:00 – Hálából a Schiffer család
19:00 – Élő Ágnes
A szentmise olvasmányai:
ApCsel 2,1-11
Zsolt 103
1Kor 12,3b-7.12-13 vagy Gal
5,16-25
Jn 20,19-23 vagy Jn 15,2627;16,12-15
Május 24. Pünkösdhétfő:
Boldogságos Szűz Mária, az
Egyház Anyja
10:00 – Hálaadás
Május 25. Évközi 8.hét kedd
Szent VII. Gergely pápa
06:30 – Hálából Szűzanyának
Május 26. Évközi 8.hét szerda:
Néri Szent Fülöp áldozópap
06:30 – Hálából Szűzanyának
Május 27. Évközi 8.hét
csütörtök:
A mi Urunk, Jézus Krisztus, az
örök Főpap
06:30 – Élő családtagokért
18:30 – 19:30 - Szentségimádás
Május 28. Évközi 8.hét péntek:
18:00 – 19:00 Gyóntatás
19:00 – +Albina és Károly
Május 29. Évközi 8.hét szombat:
19:00 – Kőrösi család élő és
elhunyt tagjai
+Anna

Május 30. Szentháromság
vasárnap:
08:00 – Szűz Mária tiszteletére
10:00 – +Janka és Alajos
19:00 – +Irén

Ferenc
pápa
szerdai
katekézise: Tartsunk ki
az
imában,
a
szétszórtság, sivárság és
restség ellenében

Úrnapja

Ismét
a
Damazusz-udvarban
tartotta meg a szerdai általános
kihallgatást a pápa, a hívek
részvételével.
Ezúttal
az
imádkozásban
felmerülő
akadályokat elemezte, illetve arra
mutatott rá, hogy kitartással
vehetjük elejét a szétszórtságnak,
az érzelmi sivárságnak és a
restség kísértésének.

Értesítjük a kedves híveket, hogy
a két hét múlva esedékes
Úrnapján az ünnepi szentmisét
körmenet követi virágszőnyegen
a régi szép hagyománynak
megfelelően.
Kérjük, hogy a szabadtéri
oltárkészítő és szőnyegdíszítő
családok,
közösségek
így
készüljenek.
Érdeklődni az alább e-mail
címeken lehet:
info@budakeszihagyomanyorzo.
hu
kesziharangszo@freemail.hu
Templomunk búcsúja augusztus
8-n
lesz, a makkosmáriai
nagybúcsú pedig szeptember
26-n.

Könyvújdonság
a keresztény küldetésről
Megjelent
Mirk Istvánnak - a Szent István
Társulat forgalmazásában a
"keresztény küldetés"-ről szóló

"Menjetek! Úgy küldelek
benneteket, mint
bárányokat a farkasok
közé" (Lk 10.3)
című kötete.
Örömmel ajánljuk mindenki
számára - információkban
gazdag teológiai olvasmányként
- a keresztségben kapott
küldetésünk felizzítására.
A szentmisék után
kedvezményes áron
hozzáférhető a sekrestyében.

Imádkozni nem könnyű: számos
nehézség közbeszólhat, melyeket
jó, ha ismerünk és leküzdünk. Az
első fölmerülő probléma, amivel
az imádkozó ember találkozik: a
figyelmetlenség. Amikor nekiállsz
imádkozni, közben pedig az agyad
egészen máshol jár, szétszórt
vagy.
Koncentráljunk az imára
Az emberi elme nehezen tart ki
hosszan egy gondolat mellett.
Gyakran elkalandozik figyelnünk,
képek ugranak be, és küzdenünk
kell a koncentráció fenntartásáért.
Ez nemcsak az imára jellemző,
hanem a tanulásra és a munkára
is. De a sportban is tetten érhető,
hiszen a versenyzők nemcsak
fizikai
felkészültségüknek
köszönhetően nyerik meg a
versenyeket, hanem a szellemi
fegyelmezettség miatt. Képesek
összpontosítani és megtartani a
figyelmet. Ferenc pápa tehát azt
tanácsolja, hogy őrködjünk ima
közben, hogy ne kalandozzanak el
a
gondolataink,
figyelmünket
koncentráljuk az imádságra.
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Engedjük be szívünkbe az Úr
világosságát
A második akadály, amivel
foglalkoznunk kell, az érzelmi
sivárság. Amikor érzéketlen a
szívünk,
nem
éljük
át
a
gondolatokat,
emlékeket,
érzéseket,
a
lelkiséget.
Ez
nagypéntekre emlékeztet minket,
és az azt követő nagyszombatra,
amikor Jézus a sírban fekszik,
meghalt, és mi egyedül vagyunk.
Ebből táplálkozik az érzelmi
sivárság. Ennek oka kereshető
bennünk, de jöhet Istentől is, aki
bizonyos helyzeteket megenged
az életünkben. Lehet egy fejfájás,
vagy magunk sem tudjuk az okát,
ami nem engedi, hogy átadjuk
magunkat az imának. A lelki
mesterek a hitélményt a vigasz és
a vigasztalanság váltakozásával
jellemzik. Olykor minden könnyű,
máskor nehéznek tűnik előttünk.
Szívünk mindig maradjon nyitva,
engedjük
be
rajta
az
Úr
világosságát – buzdít a Szentatya.

tekint rájuk – mondta még
szerdai katekézisében a pápa.

Gedő Ágnes – Vatikán

Legyen bátorságunk kérdezni
Istentől
A harmadik hiba, vagyis bűn, ami
az imádság útjába állhat, nem
más, mint a restség. Ez valódi
kísértés nemcsak az imában,
hanem az egész keresztény
életünkben. Nem véletlenül a
főbűnök
egyike,
hiszen
ha
önteltséggel párosul, a lélek
halálához
vezethet.
Hogyan
viselkedjünk tehát a lelkesedés és
a
csüggedés
folytonos
hullámzásában?
Meg
kell
tanulnunk úton lenni. A lelki
életben akkor haladhatunk előre,
ha a nehéz időkben is kitartóak
maradunk:
megyünk
előre
töretlenül. Tegyük föl nyugodtan a
kérdést Istennek: miért? Ő, mint
Atyánk meghallgat miket és
válaszol. Az sem baj, ha olykor
megharagszunk, amint a gyermek
neheztel az apjára, mert Isten
figyelmét
magunkra
vonjuk,
bajainkra,
nyomorúságainkra.
Isten
a
legkeményebb
és
legkeserűbb megnyilvánulásainkat
is atyai szeretettel fogadja, és a
hit, az imádság gesztusaként
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