KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
2022. április 24.

XX. évfolyam 15. szám
Húsvét 2.vasárnap
„Hirdetni fogom nevedet testvéreim előtt”

Egyházközségünk
hirdetései:
Április 24. Húsvét 2.vasárnap
Az isteni irgalmasság vasárnapja
08:00 – Szűz Mária tiszteletére
10:00 – Élő Bence és családtagok
19:00 –
A szentmise olvasmányai:
ApCsel 5,12-16
Zsolt 117
Jel 1,9-11a.12-13.17-19
Jn 20,19-31
Április 25. Húsvét 2.hétfő:
Szent Márk evangélista
06:30 –
Április 26. Húsvét 2.kedd:
06:30 –
Április 27. Húsvét 2.szerda
06:30 –
Április 28. Húsvét 2.csütörtök:
Chanel Szent Péter vértanú
Montforti Grignion Szent Lajos
06:30 – Élő Botond, Krisztina és
Balázs
18:30-19:30- Szentségimádás
Április 29. Húsvét 2.péntek:
Sienai Szent Katalin egyháztanító,
18:00-19:00- Gyóntatás
19:00 – Élő Botond
Április 30. Húsvét 2.szombat
19:00 – Élő Emese
Május 1. Húsvét 3.vasárnap
08:00 – +Éva és Béla
10:00 –
19:00 –
Húsvét 4.vasárnapon egyházmegyei gyűjtés lesz!

Kisgyerekes családok
A honlapon tájékozódók részére:
Kisgyerekes családok részére
2022. április 23-án (szombaton)
16.30-kor szentmise lesz a
Havas
Boldogasszony
templomban. Mindenkit várunk
szeretettel!

Szt Mónika imaközösség
Május 1. 10 órai szentmise
Május
1-én,
a
10
órás
szentmisén találkozik a Szent
Mónika imaközösség.
Anyák napján is gyermekeink
üdvösségéért imádkozunk.
A
hívek
könyörgésébe
a
következő kéréssel kapcsolódunk be: "Segíts minket Urunk,
hogy
figyelemmel
kövessük
gyermekeink
jellembeli
fejlődését, és meg tudjuk óvni
őket
a
rossz
környezeti
befolyásoktól!"
A szentmise után közösen
elmondjuk napi imádságunkat
egyházközségünk családjaiért.
Az imaközösséghez csatlakozni
lehet a szentmise után, vagy a
bede.bakacs@gmail.com email
címen.

Kárpátaljai éhezők
támogatása
Técsőn Beregszász közelében
hosszú évek óta ingyenkonyha
működik, melyet a Budakeszi
Karitász
is
támogatott
ruhaadományokkal,
amit
értékesítve
tudták
az
ingyenkonyhát finanszírozni. A
háború miatt ez így már nem
működik,
ezért
a
konyha

működtetéséhez
élelmiszeradományt kértek.
Ennek célszerű módja az lenne,
ha nagy kiszerelésben, gyári
csomagolásban tudnánk vásárolni
és
ezeket
kijuttatni.
Így
sérülésmentesen lehet szállítani a
konyhai alapanyagokat. Ez a
velünk több mint egy évtizede
együttműködő Jókay Alapítvány
segítségével kerül kiszállításra,
személyes átadással a konyhát
működtető Karitásznak.
Ezért
elsősorban
pénzbeli
adományokat
várunk,
de
csütörtökönként a Szent László
Közösségi Házban ½ 3 és 4 óra
között a főzéshez felhasználható
tartós élelmiszereket is fogadunk.
Az ingyenkonyha a háborús
helyzet miatt most nem csak a
helyi éhezőket látja el, hanem a
belső nagyszámú menekültet is.
Számlaszámunk:
Budakeszi Plébániai Karitász
Csoport,
CIB Bank 10701180-4703700951200002
A közlemény rovatba kérjük beírni:
ingyenkonyha
.
Karitász csoport önkéntesei

KAPCSOLATOK
címmel bibliodráma csoport indul,
melyet 2022 májusától 2022
decemberéig
csütörtökönként
(általában két hetente 18:00 –
22:00) és az elején és a végén
egy-egy szombati napon (9:00 –
17:30) tartunk
A témáról:
Meghívunk, hogy bibliai szereplők
bőrébe bújva fedezd fel és éld át a
bibliai történetekben megjelenő
emberi kapcsolatokat, az itt és
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mostban létrejövő találkozásokat,
melyek élménnyel töltik meg az
olvasott, vagy hallott bibliai
szöveget. Ezzel még élőbbé és
tartalmasabbá teheted a bibliával
való
kapcsolatodat.
Ezek a találkozások nem csak a
bibliai történeteket eleveníthetik
meg
benned,
hanem
megújíthatják és élettel tölthetik
meg más emberi kapcsolataidat
is.
A bibliodrámáról:
A bibliodráma olyan önismereti
csoportalkalom,
amelyen
lehetőség
van
a
Biblia
szövegeinek
megelevenedése
közben önismereti élményekre is
szert tenni. Olyan lehetőséget
szeretnénk biztosítani, ahol új
dolgokat
ismerhetünk
meg
magunkról, illetve ahol más
szemszögből
is
értelmet
nyerhetnek
érzéseink,
cselekedeteink.
Mindeközben
lehetőségünk adódik közelebb
kerülni a Biblia szövegeihez,
üzenetéhez.
Az alkalom vezetői:
Balaskó Viktor
mérnökinformatikus, bibliodráma
asszisztens, pszichodráma
asszisztens
Forstner Krisztina tanítónő,
gyógypedagógus, bibliodráma
vezető, pszichodráma
asszisztens, mentálhigiénés
szakember
Időpont:
május 21. szombat,
május 26. csütörtök,
június 2. csütörtök,
június 16. csütörtök,
szeptember 8. csütörtök,
szeptember 22. csütörtök,
szeptember 29 csütörtök,
október 13. csütörtök,
október 20. csütörtök,
november 17. csütörtök,
december 1. csütörtök,
december 8 csütörtök,
december 10. szombat

Jelentkezés
és
további
információ:
Balaskó Viktor
drama.balasko.viktor@gmail.co
m, 30/651-8363,
Forstner Krisztina:
forstnerkriszta@gmail.com,
30/353-82-52
Jelentkezési határidő: 2022.
május 13.

Helyszín: Budakeszi
Részvételi díj:
szombati napok: 12.000 Ft,
csütörtöki napok: 6.000 Ft (az
összeg a terem bérleti díját is
tartalmazza)
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