KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
2021. szeptember 5.

XIX. évfolyam 26. szám

Évközi 23. vasárnap
„Lelkem, nyugodj meg teljesen Istenben, hagyatkozz rá türelemmel”

Egyházközségünk
hirdetései:
Szeptember 5. Évközi 23.
vasárnap:
08:00 – +Máté
10:00 – +Szülők
19:00 – Élő Anna
Gitáros mise!
A szentmise olvasmányai:
Iz 35,4-7a
Zsolt 145
Jak 2,1-5
Mk 7,31-37
Szeptember 6. Évközi 23.hét
hétfő:
06:30 – +Szülők
Szeptember 7. Évközi7 23.hét
kedd:
Szent Márk, István és Menyhért,
áldozópapok, kassai vértanúk
06:30 – Balesetben elhunytakért
Szeptember 8. Évközi 23.hét
szerda:
Szűz Mária születése
06:30 –
Szeptember 9. Évközi 23.hét
csütörtök:
Claver Szent Péter, áldozópap
06:30 –
18:30 – 19:30 - Szentségimádás
Szeptember 10. Évközi 23.hét
péntek:
18:00 – 19:00 Gyóntatás
19:00 – Élő Julianna
Szeptember 11. Évközi 23.hét
szombat:
19:00 – +Mária, Mária

Szeptember 12. Évközi 24.
vasárnap:
08:00 – Szűz Mária tiszteletére
10:00 – +Szülők és családtagok
19:00 –

Ministráns toborzó
A Budakeszi Ministránsgárda idén
is várja a 8. életévüket betöltött
fiúkat az oltár szolgálatára!
Itt a lehetőség, hogy igazán
részesévé
válhass
a
szentmisének, megismerd annak
legapróbb,
ugyanakkor
legizgalmasabb
mozzanatait,
melyek mind közelebb visznek az
Úr Jézushoz. Ezenkívül számtalan
további közösségi programot is
tartunk az év során: közös foci,
fagyizás,
kirándulás,
közös
karácsonyozás, nyári tábor – és
még sok más...
Akik most ősszel csatlakoznak a
Gárdához, azok nagyböjt első
vasárnapján öltözhetnek majd be,
ünnepi szentmise keretében.
Jelentkezési tudnivalók:
Ministránsvezető: Szabó Levente
tel.: +36-20-992-0979
e-mail: levszab96@gmail.com
Jelentkezési lapot a sekrestyéből
lehet kérni!

Ars Sacra fesztivál
Makkosmária
Földi hatalom, égi kegyelem

zenés színmű Varga Lóránt
„Kővel kő nélkül” drámája
alapján
Előadások:
Szeptember 6. 19:30
Szeptember 7. 19:30
A színmű három évszázad
történelmén
végig
vezetve
mutatja meg, hogyan próbálta
mindig megtörni a hitet a földi
hatalom. Az égi kegyelem

azonban mindig segített azokon,
akik bíztak benne.
A
makkosmáriai
kegyhely
legendája a budakeszi színjátszás
évszázados
hagyományaira
építkezve lesz bemutatva neves
színészekkel
és
helyi
színjátszókkal együtt.
A részvételhez regisztrálni kell. Az
első 500 regisztrálónak díjtalan!
Regisztrációs weblap:
bit.ly/makkosi-szindarab
A produkció támogatható:
10403095-50526870-87891004
számlaszámon.

DOMONKOS FESZTIVÁL
A MAGYARORSZÁGI
RENDTARTOMÁNY ALAPÍTÁSÁNAK
800. ÉVFORDULÓJA

1221- 2021
Szeptember 18. szombat
Makkosmária Kegytemplom
Program:
11.00 Szentmise -domonkos atyák
12.00-12.30 Szentségimádásdomonkos nővérek
13.00 Agape a tisztáson
14.00 Rózsafüzér imádság a
templomban - Világi Rend tagjai
15.00 „Az igazságra vezető út”
című vers- és novellaíró
pályázateredményhirdetése
16.00 -17.00 Az Aurevoir Együttes
koncertje a templomkertben
Közben: egyéni beszélgetések
domonkos atyákkal és nővérekkel
Gyónási lehetőség
Gyermek-és ifjúsági programok
fiatalok vezetésével
Beszélgetés, tájékoztatás a Világi
Rend életéről
Egyházi könyvek és kiadványok
vására
Mindenkit szeretettel hívunk és
várunk!
A Domonkos Család

kesziharangszo@freemail.hu www.budakeszi-plebania.hu

Katekumenátus csoport
indul
ebben a tanévben is, melybe
azokat a fiatalokat, felnőtteket
várjuk,
akik
szeretnének
megkeresztelkedni,
vagy
elsőáldozók, ill. bérmálkozók lenni.
A keresztény élet, vagyis a
Krisztus-követés
útját
járjuk
közösségben,
az
evangélium
örömének napi megélésével, a
Biblia
és
az
Egyház
hagyományának megismerésé-vel.
Azokat is szeretettel hívjuk, akik
gyakorló katolikusok, de szeretnék
mélyíteni a kapcsolatukat Istennel,
és gyarapítani hitismereteiket.
Várjuk azokat a szülőket is, akik
hittanos
gyermekeiknek
szeretnének segíteni, de nem, vagy
csak régen tanultak hittant.
A találkozások hetente lesznek a
domonkos nővéreknél, egyeztetett
időben.
A részvételi szándékot szeptember
végéig lehet jelezni a következő
elérhetőségeken:
Farkas Éva Imelda nővér
mobil: 06-20-8233447;
email: imeldaop55@gmail.com

Szent Mónika imacsoport
Találkozó:
Szeptember 5. 10 órás szentmise
Szeretettel várjuk a csatlakozókat az
ima
csoporthoz
a
bede.bakacs@gmail.com
email
címen, vagy a szentmise után

A pápa katekézise a „galaták
oktalanságáról”
Szent Pál apostol galatákhoz írt
levelének magyarázatát folytatva
Ferenc pápa e témában tartott
hetedik katekézisében a galaták
oktalanságáról
beszélt.
Kemény
szava nagyon súlyos problémát érint,
hiszen a galaták el akarták hagyni a
Krisztus
szerezte
ingyenes
megváltást és vissza akartak térni a
törvény aprólékos betartásához.
Az érintett szentpáli szöveg a galata
levél harmadik fejezetének első
három verse: „Ti ostoba galaták! Ki
babonázott meg benneteket, hogy ne
engedelmeskedjetek az igazságnak,
amikor szinte a szemetek elé
állítottuk
a
megfeszített
Jézus
Krisztust? Csak azt szeretném tudni
tőletek, hogy a törvény szerinti tettek

által kaptátok-e a Lelket, vagy úgy,
hogy a hitet elfogadtátok? Ennyire
értelmetlenek vagytok, hogy amit
Lélekben kezdtetek, most testben
akarjátok bevégezni?” (Gal 3,1-3).
A formalizmus és a képmutatás
kísértése
Ferenc pápa beszéde kezdetén
mintegy magyarázatként szabadon
hozzáfűzte, hogy „a páli szakasz
értelmezése nem új dolog, nem is
az övé, hanem ezt maga az apostol
mondja egy komoly konfliktus
kapcsán a galatáknak. Ez a dolog
pedig az idők folyamán újra és újra
megismétlődik”. Már az előző
katekézisekben rámutatott, hogy Pál
jelzi Galícia keresztényeinek a
veszélyt, ha letérnek az evangélium
útjáról.
A
formalizmusba,
a
képmutatásra vezető kísértésbe
eshettek, ami tagadta a megkapott
méltóságot, melyet Krisztus szerzett
a megváltottaknak. A most elemzett
szakasszal
kezdődik
a
levél
második része. Pál apostol eddig
saját életéről és hivatásáról beszélt,
hogy
Isten
kegyelme
miként
változtatta meg életét és hogyan
állította teljesen az evangelizáció
szolgálatába. Ezen a ponton vonja
kérdőre
a
galatákat,
mert
döntésükkel saját jelenlegi állapotuk
mögé térnek vissza, amelyek
megsemmisítik az idáig megélt
kegyelmi tapasztalatot.
Az apostol kemény szavakkal
menteni akar
Az apostol nem éppen udvarias
módon fordul hozzájuk. Leveleiben
egyebütt gyakran használja a
„testvérek”,
vagy
„kedveseim”
megszólítást, de itt nem, mert
indulatos.
Egyszerűen
csak
„galatáknak” szólítja őket és kétszer
is használja a „balga”, „oktalan”
jelzőt. Nem azért teszi ezt, mert a
galaták nem értelmesek, hanem
mert szinte észre sem veszik annak
a kockázatát, hogy elveszítik a
Krisztusba vetett hitet, amelyet
pedig olyan nagy lelkesedéssel
fogadtak. Oktalanok, mert nem
veszik észre, mekkora veszély az
ilyen értékes kincs, vagyis a
Krisztus
hozta
újszerűség
szépségének az elvesztése. Az
apostol
csodálkozása
és
szomorúsága nyilvánvaló. Keserű
szavakkal
arra
sarkallja
a
keresztényeket, hogy emlékezzenek
az
igehirdetésére,
mellyel
felajánlotta
nekik
az
addig
reménytelen
szabadság

megszerzésének a lehetőséget
állapította meg a pápa.

–

Pál érveivel sarokba szorítja őket
Ezért
akarja
erős
szavakkal
felébreszteni
a
lelkiismeretüket.
Szónoki fogásról van szó, hiszen a
galaták jól tudják, éppen az ő
igehirdetése révén jutottak hitre,
melyben Pál Isten szeretetére utalt,
ami
pedig
teljességgel
Jézus
halálában
és
feltámadásában
nyilvánult meg. Nem is lehetett
meggyőzőbb szava annál, amit oly
sokszor hangoztatott: „Élek, de már
nem
én,
hanem
Krisztus
él
énbennem. Minthogy azonban most
még testben élek, Isten Fiának
hitében élek, aki szeretett engem és
feláldozta magát értem” (Gal 2,20). A
galatáknak erre a tényre kellene
figyelniük, anélkül, hogy bármi egyéb
más hír elterelné a figyelmüket. Pál
szándéka az, hogy a galata
keresztényeket
sarokba
szorítva
felismerjék ők a kockázatot és ne
hagyják
magukat
megtéveszteni
szirénhangoktól, mely a vallásosságot
kizárólag
az
előírások
szigorú
betartásában látja.
Lelki tapasztalatuk főszereplője a
Szentlélek
A galaták viszont nagyon jól értették,
mire is céloz az apostol. Minden
bizonnyal
megtapasztalták
a
Szentlélek
közvetlen
hatását
közösségeikben, miként a többi
egyházban, vagyis a szeretet és
különféle
egyéb
karizmák
megjelenését közöttük. Ám sarokba
szorítva szükségszerűen azt kell
válaszolniuk,
hogy
a
Lélek
újszerűségének
gyümölcsét
tapasztalták
meg.
Isten
kezdeményezése által jutottak hitre,
nem emberi mű révén. Tapasztalatuk
főszereplője a Szentlélek volt, akit
most háttérbe szorítani, hogy saját
műveiknek – a Törvény előírásai
betartásával
–
elsőbbséget
tulajdonítsanak,
nagy
ostobaság
lenne. A szentség a Szentlélekből
fakad, illetve Jézus megváltásának
ingyenessége
tesz
minket
megigazulttá.
Maradjunk
szilárdak
a
bizonyosságban, hogy az Isten
továbbra
is
megajándékoz
ajándékaival
Pál ilyen módon indít bennünket
megfontolásra: Mi hogyan éljünk meg
a hitünket?
P. Vértesaljai László SJ – Vatikán
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