KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
2021. szeptember 12.

XIX. évfolyam 27. szám

Évközi 24. vasárnap
„Az Úr jóságos és igazságos, irgalmas a mi Istenünk.”

Egyházközségünk
hirdetései:
Szeptember 12. Évközi 24.
vasárnap:
08:00 – Szűz Mária tiszteletére
10:00 – +Szülők és családtagok
19:00 – Élő Zsolt
A szentmise olvasmányai:
Iz 50,5-9a
Zsolt 114
Jak 2,14-18
Mk 8,27-35
Szeptember 13. Évközi 24.hét
hétfő:
Aranyszájú Szent János, püspök
és egyháztanító
06:30 – +Arabella
Szeptember 14. Évközi7 24.hét
kedd:
Szent Kereszt felmagasztalása
06:30 – +Mária, Géza
Szeptember 15. Évközi 24.hét
szerda:
A fájdalmas Szűzanya
06:30 – +János
Szeptember 16. Évközi 24.hét
csütörtök:
Szent Kornél és Szent Ciprián
vértanúk
06:30 – +Teréz
18:30 – 19:30 - Szentségimádás
Szeptember 17. Évközi 24.hét
péntek:
Bellarmin Szent Róbert
18:00 – 19:00 Gyóntatás
19:00 – +Ferenc
Szeptember 18. Évközi 24.hét
szombat:
19:00 – Élő Csaba és Ildikó
+Antal és családtagok

Szeptember 19. Évközi 25.
vasárnap:
08:00 – +Erzsébet, József,
Gyula
10:00 – +Élő Antal
19:00 – Rózsafűzér Társulat élő
és + tagjai

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.

böngészhessenek
kegytárgyak,
könyvek, ékszerek, csemegék,
kézműves alkotások között s
esetleg
vásárfiát
is
haza
vihessenek.
Szeretettel várjuk
a kedves
testvéreket.

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.
Jelentkezési tudnivalók:
A találkozások hetente lesznek a
Ministránsvezető: Szabó Levente
domonkos nővéreknél, egyeztetett
tel.: +36-20-992-0979
időben.
e-mail: levszab96@gmail.com
A részvételi szándékot szeptember
Jelentkezési lapot a sekrestyéből
végéig lehet jelezni a következő
lehet kérni!
elérhetőségeken:
Farkas Éva Imelda nővér
Makkosmária - Búcsú mobil: 06-20-8233447;
email: imeldaop55@gmail.com
Szeptember 26.
Szentmise 11:30
Két hét múlva a makkosmáriai
búcsú
napján
az
ünnepi A keresztény újdonság: Isten
szentmisét
Spányi
Antal gyermekei vagyunk - Ferenc
pápa katekézise
megyéspüspökünk celebrálja.
szerda
délelőtti
általános
A mise után folytatjuk az A
kihallgatáson
a
Szentatya
Pál
apostol
együttlétet: agapéra hívjuk a
galatákhoz írt levelének azt a részét
kedves testvéreket, továbbá
elemezte,
mely
az
„isteni
vásározókat is meghívtunk, hogy kinyilatkoztatás újdonságáról” szól. Ez
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az újdonság többek között a megváltás
eredményezte egyenlőségről beszél:
az istengyermekség új állapota felülír
minden korábbi elköteleződést és
hovatartozást. A galatáknak és nekünk
keresztényeknek mindig hálás szívvel
kell emlékeznünk erre az újdonságra,
hogy Isten színe előtt mindannyian
egyenlőek vagyunk.
„Hiszen az Isten fiai vagytok a Jézus
Krisztusba
vetett
hitben. Mert
mindannyian,
akik
megkeresztelkedtetek
Krisztusban,
Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs
többé zsidó vagy görög, rabszolga
vagy szabad, férfi vagy nő, mert
mindannyian eggyé lettetek Krisztus
Jézusban. Ha azonban Krisztuséi
vagytok, akkor Ábrahám utódai is, s
az ígéret szerint örökösök.” (Gal 3,
26-29)
János evangélistával egyetértésben,
Pál azt hangsúlyozza, hogy a Jézus
Krisztusba vetett hit által vált lehetővé
az, hogy Isten fiaivá és örököseivé
váljunk. Mi keresztények gyakran
túlságosan
is
természetesnek
vesszük azt, hogy Isten fiai vagyunk.
Ehelyett mindig hálával kellene
emlékeznünk arra a pillanatra, amikor
azokká
váltunk,
azaz
keresztségünkre
azért,
hogy
tudatosabban éljük meg a kapott
ajándékot.
A keresztséggel Krisztust és a
testvériség méltóságát öltjük
magunkra
A Jézus Krisztusba vetett hit
„eljövetelével” egy teljesen új állapot
alakul
ki,
amely
az
istengyermekséghez vezet. Szent Pál
itt nem arról a kapcsolatról beszél,
amely minden férfire és nőre egyaránt
vonatkozik, mint az egyetlen Teremtő
gyermekeire. Az idézett szövegben
azt hangsúlyozza, hogy a hit lehetővé
teszi, hogy Isten fiai legyünk
„Krisztusban”, ami a valódi, tényleges
különbséget
jelenti.
Megtestesülésével fivérünkké vált,
halálával és feltámadásával pedig
kiengesztelődést nyertünk az Atyával.
Aki befogadja Krisztust a hitben, az a
keresztséggel
Krisztust
és
a
testvériség méltóságát ölti magára
(vö. 3, 27).
Szent Pál leveleiben sokszor utal a
keresztségre – folytatta tanítását a
pápa. Számára a keresztség egyet
jelent azzal, hogy valóban és
ténylegesen
részesülünk
Jézus
misztériumában. A rómaiakhoz írt
levelében már azt fejtegeti, hogy a
keresztségben eltemetkeztünk vele a
halálba, hogy miként Krisztus az Atya

dicsősége által feltámadt a halálból,
úgy mi is az élet újdonságában
járjunk. A keresztség tehát nem
pusztán egy rítus. Akik részesülnek
benne,
azok
mélyre
hatóan
átalakulnak, új életet kapnak és ez
teszi lehetővé számukra azt, hogy
Istenhez forduljanak és Atyának
hívják őt (vö. Gal 4,6).
Mindannyian egyenlőek vagyunk
Krisztusban
Pál
apostol
megállapítja:
a
keresztséggel
kapott
identitás
olyannyira új, hogy felülkerekedik az
etnikai-vallási
különbségeken:
„Nincs többé zsidó vagy görög,
rabszolga vagy szabad, férfi vagy
nő” (Gal 3, 28). Pál apostol ezen
kijelentésein sokszor csak átlépünk
anélkül, hogy valóban értelmeznénk
a bennük rejlő újdonságokat. Pál
számára az a gondolat, amelyben a
galatáknak
azt
írja,
hogy
Krisztusban nincs se görög, se
zsidó”, egyet jelentett az etnikaivallási
kérdéskör
hiteles
felülírásával. A zsidó ember,
mivelhogy a választott néphez
tartozott, kiváltságokkal rendelkezett
a pogányokkal szemben, amelyet
Pál is megerősített a rómaiakhoz írt
levelében (vö. Rm 2, 17-20). Az
apostol újszerű tanítása tehát
egyértelműen eretnek tanításnak is
hangozhatott. A Szentatya a nők
helyzetére hívta fel a hívek
figyelmét,
akiket
esélyegyenlőtlenség
sújt
napjainkban is. Ezért is fontos, hogy
olvassuk Szent Pált, aki azt mondja:
mindannyian egyenlőek vagyunk
Jézus Krisztusban.
Pál összehasonlítása a rabszolgák
és szabadok között, szintén új
perspektívákat nyitott meg, hiszen
az akkori ókori társadalomban
alapvetően fontos volt a rabszolgák
és a szabad polgárok közötti
megkülönböztetés. A szabadokat
törvény
szerint
minden
jog
megillette, míg a rabszolgáknak
még emberi méltóságuk sem volt
elismerve. Ezért az a tanítás,
miszerint
a
Krisztusban
való
egyenlőség legyőzi a nemek közötti
társadalmi
különbségeket,
egyenlőséget teremtve férfi és nő
között, forradalmian új megállapítás
volt,
amelyet
még
ma
is
hangsúlyozni kell.
Napjainkban
milliók éheznek, nem részesülnek
oktatásban, nincs joguk ahhoz, hogy
dolgozhassanak, ők korunk új
rabszolgái
–
magyarázta
a
Szentatya.

A keresztények küldetése, hogy
megvalósítsák az emberiség
egységére szóló meghívást
Pál apostol a megkereszteltek közötti
mélységes
egységet
emeli
ki
levelében,
bármely
körülménytől
függetlenül,
mert
mindegyikük
Krisztusban újjá született. Minden
megkülönböztetés
másodlagossá
válik Isten fia méltóságához képest.
Isten szeretetével egy valódi és
lényeges egyenlőséget valósít meg.
Arra kaptunk meghívást – tanította a
Szentatya – hogy pozitívan éljük meg
azt az új életet, amely az
Istengyermekségben
találja
meg
alapjait. Mindannyiunk számára döntő
lehet annak a szépségnek a
felfedezése, hogy Isten fiai vagyunk,
azaz egymás fivérei és nővérei
Krisztusban. A különbözőségek, az
ellentétek, amelyek megosztottságot
idéznek elő, nem kaphatnak helyet a
Krisztusban
hívők
között
–
hangsúlyozta a Szentatya. Az a
küldetésünk, hogy kézzel foghatóvá
és nyilvánvalóvá tegyük az emberiség
egységére szóló meghívást. Mindaz,
ami különbözőséget idéz elő az
emberek
között,
gyakran
diszkriminációt okozva, Isten előtt
jelentéktelenné válik a Krisztusban
megvalósult
üdvösségnek
köszönhetően. Ami számít, az a hit,
amely a Szentlélek által kijelölt
egység útját követve munkálkodik. A
mi felelősségünk pedig az, hogy ezen
az úton járjunk.
Horváth Hajnalka – Vatikán
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