KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XX. évfolyam 11. szám

2022. március 20.
Nagyböjt 3.vasárnap
„Áldjad, lelkem, az Urat.”

Egyházközségünk
hirdetései:
Március 20. Nagyböjt 3.
vasárnap
08:00 – +Béla, Borbála
10:00 – +József
német mise
18:00 – Rózsafűzér Társulat élő
és elhunyt tagjai
A szentmise olvasmányai:
Kiv 3,1-8a.13-15
Zsolt 102
1Kor 10,1-6.10-12
Lk 13,1-9
Március 21. nagyböjt 3. hétfő:
06:30 – György gyógyulásáért
Március 22. nagyböjt 3. kedd:
06:30 – Élő Botond és családja
Március 23. nagyböjt 3. szerda
Mongrovejói Szent Turibiusz
06:30 – Élő Botond és családja
Március 24. nagyböjt 3.
csütörtök:
06:30 –
18:30-19:30: Szentségimádás
Március 25. nagyböjt 3. péntek:
Urunk születésének hírüladása
17:00-18:00 - gyóntatás
18:00 –
Március 26. nagyböjt 3. szombat
18:00 – +József
ÓRAÁTÁLLÍTÁS!
Március 27. Nagyböjt 4.
vasárnap
08:00 – Szűz Mária tiszteletére
10:00 – Élő Emília
19:00 – Élő Kinga
+Antal és családja

Óraátállítás 2022

Ferenc pápa szerdán az általános
kihallgatás végén arra kérte a
Nyári időszámítás kezdete:
vatikáni
VI.
Pál
teremben
2022. március 27.
egybegyűlteket és az audienciát
Vasárnap hajnalban 2:00
online követőket, hogy imádkozzák
órakor 3:00 órára kell előre
együtt
az
ukrajnai
háború
állítani az órát.
befejezéséért
szóló
külön
Ezért az esti szentmisék
imádságot. Domenico Battaglia
március 27-től 19 órakor nápolyi érsek írta az imát, amelyet
kezdődnek!
a
pápa
néhány
kisebb
kiegészítéssel látott el. A pápa
könyörgött Istenhez, hogy bocsássa
Széchenyi esték
meg az egész emberiségnek a
MEGHÍVÓ
háború brutalitását, amely a föld
március 24. csütörtök 18.00 óra gondozására
és
ápolására
Prohászka Ottokár Katolikus
teremtett
kezeinket
a
halál
Gimnázium
eszközévé változtatja. Az ima
elmondása előtt Ferenc pápa arra
Tisztelettel meghívjuk a
kérte a keresztényeket, hogy
"Széchenyi esték" sorozat
„kérjenek Istentől bocsánatot és
következő alkalmára:
hogy adjon békét” az ukrajnai
HUNGARY HELPS háború fájdalmai közepette.

MAGYARORSZÁG SEGÍT
Az Üldözött Keresztények
Megsegítéséért Program
bemutatása
Vendégünk:

Ferenc pápa imája így hangzott:
„Bocsásd meg nekünk a háborút,
Uram.

AZBEJ TRISTAN PhD

Urunk, Jézus Krisztus, Isten Fia,
államtitkár, a program irányítója
irgalmazz nekünk, bűnösöknek!
Minden érdeklődőt szeretettel
vár:
Úr Jézus, aki a Kijevre hulló
a Széchenyi Baráti Kör
bombák
árnyékában
születtél,
irgalmazz nekünk!

Pápa a szerdai
audiencián külön imát
mondott az ukrajnai
háború befejezéséért

Uram Jézus, aki egy harkovi
bunkerben édesanyád karjaiban
haltál meg, irgalmazz nekünk!

Úr Jézus, egy frontra küldött 20
Ferenc pápa egy különleges imát éves fiatalember, könyörülj rajtunk!
mondott, amelyben arra kérte
Istent, hogy bocsásson meg
nekünk a háborúért, különösen az
ukrajnai háborúért.

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

Uram Jézus, aki még mindig látod a
fegyveres
kezeket
kereszted
árnyékában, irgalmazz nekünk!
Bocsáss meg nekünk, Urunk.
Bocsáss meg nekünk, ha nem
vagyunk megelégedve a szögekkel,
amelyekkel keresztre feszítettük a
Te kezeidet, miközben továbbra is
a fegyverek által sújtottak vérével
oltjuk szomjúságunkat.
Bocsáss meg nekünk, ha ezek a
kezek,
amelyeket
ápolásra
teremtettél, a halál eszközeivé
változtak.
Bocsáss meg nekünk, Urunk, ha
továbbra is megöljük testvérünket.
Bocsáss meg nekünk, ha továbbra
is Káinhoz hasonlóan felkapjuk a
földünkről a követ, hogy megöljük
Ábelt.
Bocsáss meg nekünk, ha továbbra
is tevékenységünkkel igazoljuk
kegyetlenségünket,
ha
fájdalmunkkal legitimáljuk tetteink
brutalitását.
Bocsásd meg nekünk a háborút,
Uram. Bocsásd meg nekünk a
háborút, Uram.
Urunk, Jézus Krisztus, Isten Fia,
könyörgünk! Állítsd meg Káin kezét!
Világosítsd meg lelkiismeretünket;
Ne legyen meg a mi akaratunk;
Ne hagyj magunkra tetteinkben!
Állíts meg minket, Urunk, állíts meg
minket!
És ha visszatartottad Káin kezét,
törődj vele is. Ő a testvérünk.
Uram, állítsd le az erőszakot!
Állíts meg minket, Urunk! Ámen.
.

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!

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
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).

Felhívjuk ismételten a hívek
figyelmét, hogy – amennyiben
egészségügyi akadálya nincsen
– személyesen vegyenek részt a
szentmiséken és egyéb liturgikus
alkalmakon.
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