KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XX. évfolyam 10. szám

2022. március 13.

Nagyböjt 2.vasárnap
„Az Úr az én világosságom, és ő az én üdvösségem.”

Egyházközségünk
hirdetései:
Március 13. Nagyböjt 2.
vasárnap
08:00 – Hálaadás
10:00 – +Gyula, Katalin
18:00 – +Ilona
A szentmise olvasmányai:
Ter 15,5-12.17-18
Zsolt 26
Fil 3,17–4,1
Lk 9,28b-36
Március 14. nagyböjt 2. hétfő:
06:30 – Élő Tamás
Március 15. nagyböjt 2. kedd:
06:30 – +Erzsébert
Március 16. nagyböjt 2. szerda
06:30 – +Szülők és gyermekük
Március 17. nagyböjt 2.
csütörtök:
Szent Patrik püspök
06:30 – +István
18:30-19:30: Szentségimádás
Március 18. nagyböjt 2. péntek:
Jeruzsálemi SzenCirill püspök
17:00-18:00 - gyóntatás
18:00 –
Március 19. nagyböjt 2. szombat
16:30 – kisgyerekes családok
18:00 – +Gábor és József
Március 20. Nagyböjt 3.
vasárnap
08:00 – +Béla, Borbála
10:00 – +József
német mise
18:00 – Rózsafűzér Társulat élő
és elhunyt tagjai

Koncert
Március 20. vasárnap 17 óra
református templom

Sándor Norbert és Dankó
Richárd előadja:

J.S.Bach: Esz-dűr szonáta
J.S.Bach: Fisz-moll prelúdium
Kovács Béla: Hommage á.
J.S.Bach
F.Schubert: Ave Maria
műveket

Egyházmegyei járványügyi
rendelkezések
visszavonása
A Kormány rendelkezéseivel
összhangban – tekintettel a
javuló járványhelyzetre – 2022.
március 7-től a templomokban
és más zárt terekben tartandó
mindennemű
közösségi
eseményre
vonatkozóan
az
alábbi rendelkezések lépnek
érvénybe.
nem kötelező a maszk viselése
és a nagyobb távolság
tartásának előírása,
engedélyezzük a
gyóntatószékben történő
gyóntatást,
a perselyadományok
felajánláskor való összegyűjtését
és
a szenteltvíztartók használatát.
(a kiengesztelődéskor a
kézfogás vagy békecsók az új
misekönyvből a hivatalos liturgia
szerint is kimaradt)
ajánljuk továbbra is a kézben
való áldozást, de nem tiltjuk meg
a nyelvre való áldozást sem.
Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést
továbbra is ajánljuk.

Kérem, hogy továbbra is felelősen
és körültekintően járjanak el,
figyelembe véve az esetleges
újabb járványügyi előírásokat.
A szociális és egészségügyi
intézményekben
továbbra
is
érvényben
maradnak
a
védekezést
szolgáló
intézkedések. Kérjük azokat, akik
ilyen
helyeken
látnak
el
szolgálatot, továbbra is tartsák
meg a helyi előírásokat!
Felhívjuk ismételten a hívek
figyelmét, hogy – amennyiben
egészségügyi akadálya nincsen –
személyesen vegyenek részt a
szentmiséken és egyéb liturgikus
alkalmakon.

Egyházközségi hozzájárulás
Fizethető 2022-re az újságos pulton
található
postai
csekken
vagy
átutalással (CIB Bank 1070118047037009-51100005)
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
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felajánlásáról, ha ezt a lehetőséget
választotta.
A személyi jövedelemadó 1+1%-áról
a 22EGYSZA 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).

Pápai üzenet a női
egyházdoktorokról és
Európa női
védőszentjeiről szóló
konferenciára
Ferenc pápa üzenetében tisztelettel
köszönti az Avilai Szent Teréz,
Sienai Szent Katalin, Lisieux-i
Szent Teréz és Bingeni Szent
Hildegárd
egyházdoktorrá
nyilvánításának
évfordulója
alkalmából szervezett nemzetközi
egyetemközi
kongresszus
szervezőit és résztvevőit. Ezekhez
a szentekhez csatlakozik Svéd
Szent Brigitta és a Keresztről
nevezett Szent Terézia Benedikta
(Edith Stein), akiket Sienai Szent
Katalinnal együtt Szent II. János
Pál pápa Európa társvédőszentjévé
avatott.
E szentek kiemelkedő jelentőségű
tanítása,
ami
miatt
egyházdoktorokká
és
védőszentekké avatták őket, a
mostani időkben új jelentőséget
nyert maradandó értéke, lelki
mélysége és időszerűsége miatt.
Tanításuk a jelenlegi körülmények
között világosságot és reményt
nyújt széttöredezett és megzavart
világunknak.
Bár eltérő időkben és helyen éltek,
és különböző küldetést végeztek,

mindannyian osztoznak a szent
életről szóló tanúságtételben. A
Léleknek engedelmeskedve, a
keresztség kegyelme révén járták
a hit útját, nem a változékony
ideológiák, hanem a „Krisztus
embersége”
iránti
megingathatatlan ragaszkodástól
indíttatva,
amely
áthatotta
tetteiket.
Időnként
ők
is
alkalmatlannak és korlátozottnak
érezték magukat, „kicsi nőknek”,
Ferenc
pápa
üzenetében
hivatkozik Szent II. János Pál
pápa 1999-ben, a 2000-es
jubileumi szentév előtt közzétett
Spes aedificanda kezdetű apostoli
levelére, mely nagy elismeréssel
szól a nők – Istentől nekik szánt –
egyházi
és
társadalmi
küldetéséről.
„Valójában
az
Egyház kezdetektől fogva nem
mulasztotta el, hogy felismerje és
értékelje a nők szerepét és
küldetését, még olyankor sem,
amikor egy-egy kultúra behatároló
szerepe révén nem mindig
fordított rájuk kellő figyelmet. De a
keresztény közösség ezen a téren
is fokozatosan növekedett, és
éppen a szentség szerepe
bizonyult meghatározónak ebből a
célból. Mária, az »ideális nő«,
Krisztus és az Egyház Anyjának
ikonja adott állandó ösztönzést, de
a női vértanúk bátorsága is, akik
meglepő
lelkierővel
néztek
szembe
a
legkegyetlenebb
kínokkal. Ehhez tartozik az
aszketikus
életben
példaadó
radikalizmust
tanúsító
nők
tanúsága, megannyi feleség és
anya mindennapi odaadása abban
a „családegyházban”, amelyben
számos női misztikus karizmái
járultak
hozzá
a
teológia
elmélyüléséhez, és ezáltal értékes
jelzést adtak az Egyháznak, hogy
teljes mértékben megértse Isten
nőkkel kapcsolatos tervét. Ez
pedig a Szentírás egyes lapjain,
de főként az evangéliumok
Krisztusa magatartásában már
egyértelműen kifejeződik. Ebben
az
értelemben
nyílik
most
lehetőség arra, hogy Svéd Szent
Brigittát, Sienai Szent Katalint és a
Keresztről nevezett Szent Terézia
Benediktát
Európa
társvédőszentjeivé
nyilvánítsuk.

ahogy Jézusról nevezett Teréz
nővér mondta egy olyan feladat
előtt, amely meghaladta őt.
Honnan is merítettek erőt ennek
megvalósításához, ha nem Isten
szeretetéből,
amely
betöltötte
szívüket? Lisieux-i Szent Terézhez
hasonlóan ők is teljes mértékben
megvalósíthatták hivatásukat, az ő
„kis útjukat”, életük terveit. Ez egy
mindenki számára elérhető út, a
hétköznapi szentség útja. A világ
mai érzékenysége megkívánja,
hogy a nők visszanyerjék azt a
méltóságot és belső értéküket,
amellyel a Teremtő felruházta őket.
E szent nők életpéldája rávilágít
néhány vonásra, amelyek az
Egyház és a világ számára oly
szükséges nőiességet alkotják –
ilyen
a
nehézségekkel
való
szembenézéshez való bátorság, a
konkrét dolgokra figyelő képesség,
a természetes hajlam arra, hogy
Isten tervei szerint kezdeményezők
legyenek
a
legszebb
és
legemberibb iránt, valamint a világ
és a történelem előrelátó – prófétai
– szemlélete, ami a remény
magvetőivé és a jövő építőivé tette
őket.
Az emberiség szolgálata iránti
elkötelezettségüket az Egyház és
az „Édes Krisztus itt a földön” iránti
nagy szeretet kísérte, ahogy Sienai
Katalin szerette a pápát nevezni.
Felelősséget
éreztek
koruk
bűneinek
és
nyomorúságának
orvoslásában, és hozzájárultak az
evangelizáció
küldetéséhez,
mindezt teljes harmóniában és
egyházi közösségen belül
– emelte ki Ferenc pápa, és végül
azt
kívánta
az
összejövetel
résztvevőinek, hogy a találkozó
legyen gyümölcsöző és ösztönző a
női szentség előmozdításában, ami
termékennyé teszi az Egyházat és
a világot. Szűz Mária, az Egyház
Anyja közbenjárására bízta és
szívből megáldotta őket.
Vatikáni Rádió
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