KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
2022. május 15.

XX. évfolyam 18. szám
Húsvét 5.vasárnap
„A te országod örökkévaló ország.”

Egyházközségünk
hirdetései:
Május 15. Húsvét 5.vasárnap
08:00 – Hálaadás
10:00 – Élő Mária, Gabriella és
családtagok
19:00 – Rózsafűzér Társulat élő
és elhunyt tagjai
A szentmise olvasmányai:
ApCsel 14,21b-27
Zsolt 97
Jel 21,1-5a
Jn 13,31-33a.34-35
Május 16. Húsvét 5.hétfő:
Nepomuki Szent János vértanú
06:30 – +Antal
Május 17. Húsvét 5.kedd:
06:30 – Tisztítótűzben szenvedő
lelkekért
Május 18. Húsvét 5.szerda
Szent I. János pápa és vértanú
06:30 – Élő Domonkos
Május 19. Húsvét 5.csütörtök:
6:30 – +András
18:30-19:30- Szentségimádás
Május 20. Húsvét 5.péntek:
Sienai Szent Bernardin áldozópap
18:00-19:00- Gyóntatás
19:00 – +Antal
Május 21. Húsvét 5.szombat
16:30 – kisgyermekes családok
19:00 – +Lőrinc
Május 22. Húsvét 6.vasárnap
08:00 – Élő Rita
10:00 – ELSŐÁLDOZÁS
19:00 – Élő és elhunyt
családtagok

Német mise
Levente
atya
egyéb
kötelezettsége miatt lemondta a
német nyelvű misét.
.

Kisgyerekes családok
miséje
Kisgyerekes családok részére
2022. május 21-én (szombaton)
16.30-kor szentmise lesz a
templomban. Mindenkit várunk
szeretettel!

Hittantábor
A domonkos nővérek napközis
hittantábort szerveznek június
20-24 között Makkosmárián.
Szeretettel várunk minden 1-6.
osztályos érdeklődő gyermeket!
A tábor költsége: 10.000Ft/fő
Étkezés: napi 3x (tízórai, meleg
ebéd, uzsonna)
Tervezett programok: kiscsoportos foglalkozások, kézművesség, sok-sok játék, tánc, ének,
szentmise,
szentségimádás,
akadálypálya és kirándulás.
Közös indulás: reggelenként 8
órakor a Domonkos Nővérek
rendházának parkolójából.
A foglalkozások du. 16 órakor
fejeződnek be.Makkosmárián.
Az utolsó napon (június 24.,
péntek)
délután
családos
programot is tervezünk:
agapét, beszélgetést, előadást
és közös szentségimádást!
Erre az alkalomra szeretettel
várjuk a szülőket is!

A plébánia honlapján már kint lévő
linkkel letölthető a jelentkezési
űrlap:

https://docs.google.com/forms/d/1
Yzi8W-h12hN_OWm1ntaWVU1PDnvIp1CcBck5cD1
_uk/edit?ts=6274bfe7
Jelentkezési határidő május 20!
Jelentkezni az űrlap kitöltésével
és 3.000Ft előleg befizetésével
lehet.
Befizetés:
személyesen
a
gyermekek hitoktatójánál vagy a
Domonkos
Nővéreknél
lehet
(előzetes egyeztetést követően).
További információ: kérhető a
domonkos nővérektől az alábbi
címen: hittantabor.bk@gmail.com
Jöjjenek minél többen!

Ószövetségi előadás
Május 19, csütörtök 19 óra
Kálvin terem

Mi történt a babiloni fogság
után?
Előadó:

Karasszon István
KRE Hittudományi Kar
Ószövetségi Tanszék professzora

Adjunk teret a nagyszülőknek az unokák
nevelésében!
Ferenc pápa szerdai
katekézise
Az
időskorról
szóló
katekézissorozatának 9. részében
a pápa a bibliai Judit alakjáról

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

elmélkedett. Az erkölcsi és lelki
értékek öröksége fontos kincs,
melyet az öregek utódaikra
hagyhatnak. Fontos megtanulni az
együtt élő generációk közös
leckéjét: a gyengédség és a
törékenység nem a hanyatlás jele,
a fiatalok számára az emberséges
jövő útja.
Judit példás fiatalkora és
nagylelkű öregkora
„Mikor ezek a napok elmúltak,
mindenki hazament. Judit is
visszatért Betuliába és birtokán
maradt.
Egész
életében
megbecsülték
az
egész
országban. (…) Hírneve
egyre
nőtt, amint korban előrehaladt
férje házában. Százöt évig élt.
Szolgálóját fölszabadította (...)
Halála előtt szétosztotta minden
vagyonát férje, Manassze és a
maga rokonsága között.”
A mindennapok hősei is velünk
vannak
Judit, a bibliai hősnő bátor tettével
megvédte Izraelt ellenségeitől. A
fiatal és erényes özvegy hitének,
szépségének,
ravaszságának
köszönhetően megmenti városát,
Betuliát
és
Júda
népét
Holofernesztől,
az erőszakos
ellenségtől, aki megvetette Istent.
Megölte
a
diktátort,
majd
visszatért városába, ahol 105
éves koráig élte öregkorát. Őt is
elérte az öregség, mint oly sok
más embert: van, hogy dolgos élet
után, vagy kalandos évek, talán
nagy odaadással élt fiatalkor után.
Nemcsak
a
reflektorfényben
látható
nagy
eseményeknek
vannak hősei, mint Judit, aki
megölte a diktátort. Hősiesség az
is, amikor kitartunk a szeretetben
egy nehéz családi helyzetben,
vagy
egy
fenyegetett
közösségben.
Mihez
kezdünk
nyugdíjas
éveinkben?
Judit több, mint száz évet élt, ez
különösen nagy áldás. De ma már
nem olyan ritka, hogy valaki
sokáig él a nyugdíjas korba lépve.
A kérdés az, hogyan használjuk ki
ezt az időt, ami nekünk adatott?
Hogyan
növekedhetünk
tekintélyben,
életszentségben,

bölcsességben? A nyugdíjas
évek távlata sokak számára a
megérdemelt
és
vágyott
pihenéssel esik egybe a fárasztó
tevékenység után. De előfordul,
hogy a munka vége aggodalom
forrása lesz: Mit fogok kezdeni
az életemmel, most, hogy
kiüresedik belőle mindaz, ami
eddig kitöltötte? A mindennapos
munka emberi kapcsolatokat is
jelent, a jó érzést, hogy
megkeressük a betevőt, hogy
szerepünk van, megbecsülnek
minket. Persze ott van az
örömteli és fáradságos feladat
az
unokákkal.
Ma
a
nagyszülőknek nagy szerep jut a
családban, hogy segítsenek
fölnevelni az unokákat. Sajnos
azonban egyre kevesebb gyerek
születik, a szülők gyakran
távolabb vannak, többet kell
utazniuk, sem a munkahely, sem
a lakóhely nem családbarát. Az
is megesik, hogy nem szívesen
engedik át a gyereknevelés
területét a nagyszülőknek, csak,
amikor feltétlenül szükségük van
rájuk. A pápa egy iróniával tett
kijelentést
idézett:
„a
mai
társadalmi-gazdasági helyzetben
a nagyszülők fontosabbak lettek
a nyugdíjuk miatt”.
Tegyük emberibbé a modern
társadalmat
Valójában az új igények a
nevelési
és
szülői
kapcsolatokban is megjelennek,
ezért újra kell gondolni a
nemzedékek
közötti
hagyományos
szövetség
modelljét. Vajon mi hajlandók
vagyunk-e erre? Vagy csak az
anyagi
és
gazdasági
körülmények hatása alatt állunk?
Az
egymás
mellett
élő
generációk
ideje
kitolódott.
Megpróbáljuk-e
együtt
emberibbé,
szeretettelibbé,
igazságosabbá tenni a modern
társadalmak új körülményeit? A
nagyszülői hivatás fontos része
támogatni gyerekeiket az unokák
nevelésében.
A
kicsik
megtanulják
a
gyöngédség
erejét
és
tisztelni
a
törékenységet – ezek életre
szóló
leckék,
melyeket

legkönnyebben a nagyszülőktől
sajátíthatnak el. A nagymamák,
nagypapák pedig megtanulják,
hogy a gyöngédség és a
törékenység nem a hanyatlás jele.
A fiatalok számára ezek az
átmenetek teszik emberivé a
jövőt.
Lelki, erkölcsi javak öröksége
Visszatérve
a
bibliai
Judit
történetére a pápa rámutatott: a
korán megözvegyült asszony
képes teljes és boldog életet élni,
mert tudja, hogy véghez vitte a
küldetést, amit az Úr rábízott.
Számára ez az idő arra szolgál,
hogy továbbadja az értékes
örökséget a bölcsességről és a
gyengédségről a családnak és a
közösségnek. A jó öröksége ez,
nem pusztán a javak öröksége.
Amikor az örökségre gondolunk,
gyakran a javak jutnak eszünkbe,
nem pedig az a jó, amit
öregkorára
összegyűjtött
és
elültetett az ember, holott éppen
az a legfőbb jó, amit örökül
hagyhatunk magunk után – tette
hozzá a pápa. Judit öregségében
felszabadította
kedves
szolgálólányát, azt a személyt, aki
vele
volt
élete
sorsdöntő
pillanatában is, amikor legyőzte a
diktátort. Ez a figyelmes és emberi
gesztus azt mutatja, hogy bár
időskorban romlik a szem látása,
a szív látása erősödik. Valóban:
az Úr nemcsak a fiatalokra és az
erősekre bízza a tálentumokat,
hanem
mindenkinek
tartogat
belőle,
az
öregeknek
is.
Közösségeinkben ügyesen kell
merítenünk
az
idősek
tehetségéből és karizmájából is,
akik
bár
életkor
szerint
nyugdíjasok, érvényesíteni kell a
bennük lakozó értékeket. Ehhez
az ő kreatív részvételük is kell:
adják
át
a
fiataloknak
a
megszerzett tudást, tanácsokat,
hallgassák meg őket, különös
tekintettel a hátrányból indulókra,
akik
nem
engedhetik
meg
maguknak a tanulást, vagy
magányosak.
Olvassuk el újra Judit történetét!

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

