KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
2022. szeptember 25.

XX. évfolyam 30. szám

Évközi 26. vasárnap
„Áldjad lelkem az Urat, dicsőítsed az Istent.”

Egyházközségünk
hirdetései:
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
A szentmise olvasmányai:
Ám 6,1a.4-7
Zsolt 145
1Tim 6,11-16
Lk 16,19-31
Szeptember 26. évk. 26. hétfő:
Szent Kozma és Damján vértanúk
06:30 – Dobos és Kemény család
élő és + tagjai
18:00 - Bibliaóra a hittanteremben
Szeptember 27. évközi 26. kedd:
Páli Szent Vince áldozópap
06:30 – Élő Norbert és családja
Szeptember 28. évk. 26. szerda
Szent Vencel vértanú
06:30 – Élő Katalin és Ottilía
Szeptember 29. évközi 26. csüt.:
Szent Mihály, Szent Gábor és
Szent Rafael főangyalok
6:30 – Élő Erik és családja
18:30 – 19:30 - Szentségimádás

Október 2. évközi 27. vas.
08:00 – Hálaadás
10:00 – Élő Benedek
19:00 – Élő és + családtagok

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@domonkosnov
erek.hu
telefon: 06 20 823 35 15
Jelentkezni a plébánia honlapján
lévő űrlap segítségével
lehet 2022. október 10-ig.

Szeptember 30. évk. 26.péntek:
Szent Jeromos áldozópap és
egyháztanító
Szent Mónika imakör
18:00-19:00 - Gyóntatás
Október 2-án, vasárnap a 10 órás
19:00 – Élő Ferenc
szentmisén találkozik a Szent
Mónika imaközösség.
Októer 1. évk. 26.szombat
Küldetésünk, hogy gyermekeink
19:00 – +András
üdvösségéért imádkozzunk.

A hívek könyörgésébe a következő
kéréssel kapcsolódunk be:
"Szentlélek Úristen, erősíts minket,
hogy életünk minden nehézsége
közepette
se
szűnjünk
meg
gyermekeink hitéért imádkozni. "
Csatlakozni a helyszínen, vagy a
bede.bakacs@gmail.com
email
címen lehet.

Elsőáldozási felkészítő
Utolsó jelentkezési nap!
Szeretettel
várjuk
felkészítő
csoportba azokat a gyermekeket,
akik a 2022/23-as tanévben
szeretnének
elsőáldozáshoz
járulni.
Jelentkezni a plébánia honlapján
lévő űrlap segítségével lehet
2022. szeptember 25-ig.
Részletek a honlapon.
Az űrlap az alábbi linken is
elérhető:

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

Ministráns toborzó
A Budakeszi Ministránsgárda idén
is várja a 8. életévüket betöltött
fiúkat az oltár szolgálatára!
Jelentkezési tudnivalók:
Ministránsvezető: Szabó Levente
tel.: +36-20-992-0979
e-mail: levszab96@gmail.com
Jelentkezési lapot a sekrestyéből
lehet kérni!

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

Katekumenátus csoport
indul
A részvételi szándékot szeptember végéig lehet jelezni a
következő elérhetőségeken:
Farkas Éva Imelda nővér
mobil: 06-20-8233447;
email: imeldaop55@gmail.com

KÉSZ EST
Tisztelettel meghívjuk Önt,
hozzátartozóját, ismerősét
az október 13-án,
csütörtökön 19 órakor a
Budakeszi Szent László
Házban tartandó
összejövetelünkre.
Vendégünk
Dr. Neparáczki Endre,
a Magyarságkutató Intézet
Archeogenetikai
Kutatóközpontjának igazgatója.
Az előadás címe:
"A magyarság és a Turulnemzetség eredete az
archeogenetikai eredmények
alapján".

Szombatfalvy Csillát az alábbi
elérhetőségeken: +3630/3168591,
csilla.szombatfalvy20009@g
mail.com

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

Szent Cecília kórus
jubileuma
Egyházközségünk
Szent
Cecília kórusa idén ünnepli
megalakulásának
20.
évfordulóját. A jubileumra egy
szép
koncerttel
készülünk
zenekarral, szólistákkal.
Szeretettel várjuk a próbáinkra
és az ünnepi koncerten való
közös szereplésre mindazokat,
akik a húsz év során hosszabbrövidebb ideig énekeltek a
kórusban, és azokat is, akik
most szeretnének csatlakozni!
Heti két alkalommal próbálunk
a plébánia udvarán lévő
hittanteremben.
Hétfőnként
este 1/2 8-tól a koncertre
készülünk, a szerdai próbákon
este 7 órától pedig a
szentmisékre
és
egyéb
liturgikus alkalmakra.
További részletekért keressék
kórusunk vezetőjét, Molnárné
kesziharangszo@freemail.hu www.budakeszi-plebania.hu

