KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
2022. szeptember 18.

XX. évfolyam 29. szám

Évközi 25. vasárnap
„Legyen áldott az Úr neve, most és mindörökké.”

Egyházközségünk
hirdetései:
Szeptember 18. évközi 25. vas.
08:00 – Szűz Mária tiszteletére
10:00 – Veni Sancte, Prohászkás
szülők és dolgozók
Német mise
19:00 – Rózsafüzér Társulat élő
és elhunyt tagjai
A szentmise olvasmányai:
Ám 8,4-7
Zsolt 112
1Tim 2,1-8
Lk 16,1-13
Szeptember 19. évk. 25. hétfő:
Szent Januáriusz, püspök és
vértanú
06:30 –
18:00 - Bibliaóra a hittanteremben
Szeptember 20. évközi 25. kedd:
Kim Taegon Szent András
áldozópap, és társaik, vértanúk
06:30 –
Szeptember 21. évk. 25. szerda
Szent Máté apostol és evangélista
06:30 – Élő Katalin
Szeptember 22. évközi 25. csüt.:
6:30 – Élő Mónika és család
18:30 – 19:30 - Szentségimádás
Szeptember 23. évk. 25.péntek:
Pietrelcinai Szent Pio áldozópap
18:00-19:00 - Gyóntatás
19:00 – +Jolán
Szeptember 24. évk. 25.szombat
19:00 – Élő Maximilián, +Géza

Szeptember 25. évközi 26. vas.
08:00 – +Erzsébet, József és
Gyula
10:00 – Élő Ildikó és családja
+Antal és családja
19:00 – +Anna, Mária
Ferenc és családtagok

Makkosi búcsú
Szeptember 25-n lesz a makkosi
főbúcsú, amikor a szentmisét
hagyományosan
egyházmegyénk püspöke mutatja be
11:30 kezdettel.
Majd a szentmise után agapéra
várjuk
a
kedves
híveket.
További programok is színesítik
az együttlétet: gitáros szakrális
muzsika,
asszonykórus,
népzene, néptánc.
Minden adott lesz egy szép
vasárnaphoz

Gyerekkórus indul
Plébániánkon gyerekkórust
indítunk.
Szeretettel várjuk azokat az 1-6.
osztályos lányokat és fiúkat, akik
szeretnék
megtapasztalni
a
közös
éneklés
örömteli
élményét.
Havi egy alkalommal énekelnénk
a reggel 8 órás vasárnapi
szentmisén. A felkészülés heti
egy, játékos, vidám, imádságos
énekpróba keretében zajlana.
Az énekpróbák időpontja:
péntek 16-17 óra.
Helyszín:
a plébánia hittanterme.
A próbák október második
hetével indulnak.
A részvételhez semmilyen zenei
előképzettség nem szükséges.

Érdeklődni lehet Jácinta nővérnél:
e-mail:
jacinta.hadhazi@domonkosnover
ek.hu
telefon: 06 20 823 35 15
Jelentkezni a plébánia honlapján
lévő űrlap segítségével
lehet 2022. október 10-ig.

Biblia óra
Hétfőn folytatódik a Biblia óra 18
órai kezdettel a hittanteremben.
Szent Lukács evangéliumával
folytatjuk, onnan ahol tavasszal
abbahagytuk.
A
találkozások
továbbra is minden hétfőn lesznek
ugyanott, ugyanabban az órában.

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

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

Jelentkezési lapot a sekrestyéből
lehet kérni!

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 Krisztuskövetés útját járjuk közösségben,
az evangélium örömének napi
megélésével, a Biblia és az
Egyház
hagyo-mányának
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
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Elsőáldozási felkészítő
Szeretettel
várjuk
felkészítő
csoportba
azokat
a
gyermekeket, akik a 2022/23-as
tanévben
szeretnének
elsőáldozáshoz járulni.
A felkészítőre való jelentkezés
feltétele:
- a gyermek meg van
keresztelve
- jelenleg az általános iskola 4.
osztályát kezdi
- az iskolában heti
rendszeresség-gel jár katolikus
hittanra
- az elmúlt évben rendszeresen
részt vett a vasárnapi
szentmiséken

Jelentkezni a plébánia honlapján
lévő űrlap segítségével lehet
2022. szeptember 25-ig.
Az űrlap az alábbi linken is
elérhető:

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfVw4sbbDf9ZTDoJRhUkyhcM7RHaGiOvpOYDDWYjuavy9g/viewform
?usp=sf_link

TEMPLOM TAKARÍTÁS
Templomunk önkéntes takarítóinak száma megfogyatkozott.
Szeretettel várunk új segítőket.
Érdeklődni Mayer Erzsébetnél
lehet:
Telefon:
30-93-29-236
vagy
személyesen

A felkészülés 2022. október első
hetével kezdődik és a tanév
végéig tart, heti rendszerességgel. Az elsőáldozás pontos
dátuma később kerül ismertetésre, május végén esedékes.
Kérjük, hogy a gyermek az első
alkalomra hozza magával:
1. a keresztlevél
fénymásolatát vagy a
keresztelésről szóló egyéb dokumentumot, amelyen szerepel
• a keresztelés helye és
időpontja
• a keresztelést végző
plébánia pontos címe és
a keresztelő plébános
neve
2. a gyermek
jelenlegi hitoktatója által
kiállított igazolást arról, hogy
• legalább 2 éve már járt
katolikus hittanra az
iskolában
• megfelelően érett a
szentség felvételére
Az Eucharisztia szentségében
való részesülés NEM feltétele a
Prohászka Gimnáziumba való
felvételinek.

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

