KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
2022. szeptember 4.

XX. évfolyam 27. szám

Évközi 23. vasárnap
„Ragyogjon fölöttünk Urunknak, Istenünknek jósága”

Egyházközségünk
hirdetései:
Szeptember 4. évközi 23.
vasárnap
08:00 –
10:00 19:00 – +Mária, Géza és szülők
A szentmise olvasmányai:
Bölcs 9,13-19
Zsolt 89
Filem 9b-10.12-17
Lk 14,25-33
Szeptember 5. évközi 23. hétfő:
06:30 – Bernát gyógyulásáért
Szeptember 6. évközi 23. kedd:
06:30 – Élő Tünde és családja
Szeptember 7. évközi 23. szerda
Szent Márk, Szent István, Szent
Menyhért áldozópapok, kassai
vértanúk
06:30 – Élő Julianna
Szeptember 8. évközi 23.
csütörtök:
Szűz Mária születése
6:30 –
18:30 – 19:30 - Szentségimádás
Szeptember 9. évközi 23.péntek:
Claver Szent Péter áldozópap
18:00-19:00 - Gyóntatás
19:00 – Nikolett családjáért
Szeptember 10. évközi
23.szombat
19:00 – +Ilona
Szeptember 11. évközi 23. vas.
08:00 – Hálaadás
10:00 –
19:00 –

Szent Mónika
imaközösség
Szeptember 4-én, vasárnap a 10
órás szentmisén találkozik a
Szent Mónika imaközösség.
Küldetésünk, hogy gyermekeink
üdvösségéért imádkozzunk.
A hívek könyörgésébe a következő kéréssel kapcsolódunk be:
"Segíts minket Urunk, hogy
gyermekeink életük csalódásai,
veszélyhelyzetei
vagy
testi
megpróbáltatásai közepette is
megtapasztalják
gondoskodó
szeretetedet. "
A szentmise után hálát adunk az
imameghallgatásokért, és közösen elmondjuk napi imádságunkat. Csatlakozni a helyszínen,
vagy
a
bede.bakacs@gmail.com email
címen lehet.

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 megismerésével.
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.

A találkozások hetente lesznek a
domonkos nővéreknél, egyeztetett
időben.
A részvételi szándékot szeptember végéig lehet jelezni a
következő elérhetőségeken:
Farkas Éva Imelda nővér
mobil: 06-20-8233447;
email: imeldaop55@gmail.com

Szentségimádás
Amint az már hagyománnyá vált,
szeptember 8-tól újra indul a
szentségimádás.
Minden
csütörtökön este 18:30 – 19:30
kötött várjuk a kedves híveket a
templomba az Oltáriszentség előtti
elcsendesedésre.

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.
Jelentkezési tudnivalók:
Ministránsvezető: Szabó Levente
tel.: +36-20-992-0979
e-mail: levszab96@gmail.com
Jelentkezési lapot a sekrestyéből
lehet kérni!
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Makkosi búcsú
Szeptember 25-n lesz a makkosi
főbúcsú, amikor a szentmisét
hagyományosan egyházmegyénk
püspöke mutatja be. Majd a
szentmise után agapé lesz és
további programok.

A pápa új katekézissorozata a
megkülönböztetésről:
értelem, akarat és szív
műve
Ferenc
pápa
új
katekézissorozatot indított, mely az emberi
választások és döntések mélyén
meghúzódó szellemi-lelki-érzelmi
folyamatot elemzi, melyek révén a
megkülönböztetés
által
elkötelezzük
magunkat
Isten
akaratának megfelelően.
Jézus képei az Országról
Az első katekézis témája: Mit jelent a
megkülönböztetés és hozzá a
szentírási szöveg: „A mennyek
országa hasonlít a szántóföldben
elrejtett kincshez. Amikor egy ember
megtalálta, újra elrejtette, aztán
örömében elment, eladta mindenét,
amije csak volt, és megvette a
szántóföldet. A mennyek országa
hasonlít a kereskedőhöz is, aki
igazgyöngyöt keresett. Amikor egy
nagyon értékeset talált, fogta magát,
eladta mindenét, amije csak volt és
megvette. Végül hasonlít a mennyek
országa a tengerbe vetett hálóhoz,
amely mindenféle halat összefog.
Amikor megtelik, partra húzzák,
nekiülnek, és a javát edényekbe
válogatják,
a
hitványát
pedig
kiszórják” (Mt 13, 44-48)

Az élet folyamatos választást
igényel
Ma egy új katekézis-ciklust indítunk a
megkülönböztetésről, miután lezártuk
az öregségről szóló tanítást – kezdte
beszédét
a
pápa.
A
megkülönböztetés fontos cselekedet,
amely mindenkit érint, hiszen a
döntések az élet lényeges részét
alkotják. Választunk étel, ruha,
tanfolyam, munka vagy kapcsolat
esetében. Mindebben egy életterv
valósul meg, miként az Istennel való
kapcsolatunkban
is.
Az
evangéliumban
Jézus
a
megkülönböztetésről a hétköznapi

életből vett képekkel beszél. Például
a halászok képével, akik elkülönítik
a jó halakat a rosszaktól, vagy a
kereskedő képével, aki tudja,
hogyan kell meggyőződnie a sok
gyöngy között a legértékesebbről.
Vagy amikor a szántóföldről beszél,
melyben valaki ritka nagy kincsre
akad (vö. Mt 13, 44-48).

A
megkülönböztetés
az
értelem, a jártasság és az
akarat gyakorlata
E
példák
fényében
a
megkülönböztetés az értelem, a
jártasság
és
az
akarat
gyakorlataként jelenik meg, hogy
megragadjuk
a
megfelelő
mozzanatot. Ezek a jó választás
feltételei. Ennek persze ára is van,
hogy
a
megkülönböztetés
működjön. A halász – munkájának
lehető legjobb végzéséhez – nem
számol a fáradsággal, a tengeren
töltött hosszú éjszakákkal, sem
pedig azzal, hogy a fogás egy
részét
kidobja,
megelégedve
kevesebb haszonnal, a vevők javára
gondolva.
A
gyöngykereskedő
habozás nélkül odaadja mindenét
az igazgyöngyért, miként a kincsre
bukkanó ember. Váratlan, nem
tervezett
helyzetek,
amikor
elengedhetetlen fontos felismerni a
meghozandó döntés jelentőségét és
annak sürgősségét. A döntéseket
mindenkinek
magának
kell
meghoznia,
nincs
aki
ebben
helyettesíthetne
minket.
Egy
bizonyos határig a felnőtt emberek
tanácsot kérhetnek, de a döntést
nekik
kell
meghozniuk,
nem
mondhatják, hogy „azért vesztettem,
mert a férjem, mert a feleségem,
vagy a testvérem döntött”. Nem!
Neked
kell
döntened,
mindannyiunknak döntenünk kell, és
ezért fontos tudni megkülönböztetni,
mert a jó döntéshez kell a
megkülönböztetés! – tette hozzá
szabadon a pápa.

Az érzelem, főként az öröm
szerepe a döntésekben

ez a kifejezés az evangéliumban csak
nagyon kevésszer fordul elő és
mindig az Istennel való találkozásra
utal. Ilyen a napkeleti bölcsek öröme,
amikor hosszú és fárasztó utazás
után újra megpillantják a csillagot (vö.
Mt 2,10). Ezzel az örömmel térnek
vissza az asszonyok az üres sírtól,
miután meghallották az angyal
híradását a feltámadásról (vö. Mt
28,8). Ez azoknak az öröme, akik
megtalálták az Urat. A jó döntés, a
helyes döntés mindig ehhez a végső
örömhöz vezet. Lehet, hogy útközben
el
kell
szenvedned
egy
kis
bizonytalanságot
és
töprengeni,
keresgélni kell, de végül a helyes
döntés örömmel tölt el – bíztatott a
pápa.

A nagy megkülönböztetés az
utolsó ítéletkor
Az utolsó ítéletkor Isten nagy
megkülönböztetést
művel
majd
irányunkban. A földműves, a halász
és a kereskedő képei azt mintázzák,
mi történik majd a Mennyek
Országában, ami az élet hétköznapi
cselekedeteiben
nyilvánul
meg,
amelyek állásfoglalást igényelnek
tőlünk.
Ezért
olyan
fontos
megkülönböztetni! Nagy döntések
olyan körülményekből fakadhatnak,
amelyek első látásra másodlagosak,
de amelyek aztán mégis döntőnek
bizonyulnak. Gondoljunk csak például
András és János első találkozására
Jézussal, egy olyan találkozásra,
amely ebből az egyszerű kérdésből
fakad: „Mester, hol lakol?” - „Jöjjetek
és lássátok" (vö. Jn 1,38-39) –
mondja
Jézus.
Nagyon
rövid
beszélgetés ez, mégis olyan változás
kezdete lesz, amely lépésről lépésre
az egész életet megjelöli. Évekkel
később az evangélista továbbra is
emlékezni fog arra a találkozásra,
amely örökre megváltoztatta őt, sőt,
emlékezni fog még az órára is:
„Délután négy körül volt”. Ez az az
idő,
amikor
az
idő
és
az
örökkévalóság
találkozott
az
életében.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Az
evangélium
rámutat
a
megkülönböztetés egy másik fontos
szempontjára, mely belevonja a
döntésbe az érzelmeket. Aki kincsre
bukkant, egyáltalán nem találja
nehéznek, hogy eladja mindenét,
mert olyan nagy az öröme (vö. Mt
13,44). Máté evangélista kifejezése
egy egészen különleges örömet
jelez, amit semmiféle emberi
valóság sem tud megadni, ugyanis
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