KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
2022. október 2.

XX. évfolyam 31. szám
Évközi 27. vasárnap
„Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak.”

Egyházközségünk
hirdetései:
Október 2. évközi 27. vas.
08:00 – Hálaadás
10:00 – Élő Benedek
19:00 – Élő és + családtagok
A szentmise olvasmányai:
Hab 1,2-3;2,2-4
Zsolt 94
2Tim 1,6-8.13-14
Lk 17,5-10
Október 3. évk. 27. hétfő:
06:30 – élő Vendel
18:00 - Bibliaóra a hittanteremben
Október 4. évközi 27. kedd:
Assisi Szent Ferenc
06:30 – +Lívia
Október 5. évk. 27. szerda
Szent Faustina
06:30 – Élő Anna
Október 6. évközi 27. csüt.:
Szent Brúnó áldozópap
6:30 – +Eszter
18:30 – 19:30 - Szentségimádás
Október 7. évk. 27.péntek:
Rózsafüzér Királynője
18:00-19:00 - Gyóntatás
19:00 – +Magdolna
Október 8. évk. 27.szombat
19:00 – +László
Október 9. évközi 28. vas.
08:00 – +Aladár
10:00 – +József és Anna
19:00 – Tisztítótűzben szenvedő
lelkekért

Gyerekkórus indul

KÉSZ EST

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

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".

Jelentkezni a plébánia honlapján
lévő űrlap segítségével
lehet 2022. október 10-ig.

Szent Mónika imakör
Ma a 10 órás szentmisén
találkozik
a
Szent
Mónika
imaközösség.

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

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
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szentmisékre
és
egyéb
liturgikus alkalmakra.
További részletekért keressék
kórusunk vezetőjét, Molnárné
Szombatfalvy Csillát az alábbi
elérhetőségeken:
+3630/316-8591,
csilla.szombatfalvy20009@gma
il.com

TEMPLOM TAKARÍTÁS
Szeretettel várunk új segítőket.
Érdeklődni Mayer Erzsébetnél
lehet:
Telefon:
30-93-29-236
vagy
személyesen
Ferenc pápa katekézise: A
bizalommal teli imádság
szerepe
a
lelki
megkülönböztetésben
„A
megkülönböztetés
elemei.
Családias kapcsolat az Úrral” címmel
tartotta meg Ferenc pápa új
sorozatának harmadik katekézisét a
Szent Péter téren. „Az imádság a lelki
megkülönböztetés
nélkülözhetetlen
eleme, mely családias légkörű, baráti
jellegű kapcsolatban tárja az Isten elé
a problémáinkat, melyre Tőle várunk
útmutatást” – tanította.
A katekézis előtt a világnyelveken
felolvasták a témát motiváló isteni
üzenetként Pál apostol efezusi
levelének egy részét, mely a
világosság fiainak magatartását írja
le: „Gondosan ügyeljetek tehát arra,
hogyan éltek: ne balgán, hanem
bölcsen. Ne legyetek értetlenek,
hanem értsétek meg az Úr akaratát.
Egymás közt énekeljetek zsoltárt,
himnuszt
és
szent
énekeket.
Énekeljetek és ujjongjatok szívből az
Úrnak.
Adjatok
hálát
mindig
mindenért Urunk, Jézus Krisztus
nevében az Istennek, az Atyának.” (
Ef 5,15.17-20).

Az Isten iránti közvetlenség és
bizalom révén könnyebb
felismerni az Úrnak akaratát
Újra
elővesszük
a
megkülönböztetésről szóló katekézis
témáját – kezdte beszédét Ferenc
pápa –, mert nagyon fontos, hogy
tudjuk, mi történik bennünk és
ismerjük alkalmasint érzéseinket és
nézeteinket. Tudnunk kell ugyanis,
hogy azok honnan jönnek és hová,
milyen döntésre vezetnek minket.
Ezért ma a megkülönböztetés első
alkotó eleménél állunk meg, ami

pedig
az
imádság.
A
megkülönböztetéshez szükség van
arra, hogy az imádság állapotában
legyünk. Az imádság ugyanis
nélkülözhetetlen segítség a lelki
megkülönböztetéshez, főként, ha
érzelmeket foglal magában, mert így
lehetővé teszi, hogy egyszerűen és
bensőségesen forduljunk Istenhez,
ahogy az ember a barátjával beszél.
Ily módon tudjuk, hogyan lépjünk túl
a
gondolatokon,
hogy
közeli
kapcsolatba kerüljünk az Úrral,
szeretetteli
közvetlenséggel.
A
szentek életének titka az Isten iránti
közvetlenségük és bizalmuk, mely
egyre gyarapodik bennük és így
mind
könnyebb
felismerni
számukra, hogy mi tetszik az Úrnak.
Az igazi ima az Isten iránti
közvetlenség és bizalom, nem pedig
a papagájként szajkózott bla-blabla ima. Az igazi ima ez a
közvetlenség és szeretet az Úr iránt.
Ez a családias közvetlenség legyőzi
azt a félelmet vagy kételyt, hogy
akarata nem válik a javunkra, ez
ugyanis olyan kísértés, amely néha
átfut a gondolatainkon, és szívünket
nyugtalanná, bizonytalanná vagy
éppen keserűvé teszi.

A helyes megkülönböztetéshez
nem
szükséges
abszolút bizonyosság
A megkülönböztetés nem igényel
abszolút bizonyosságot – ez nem
egy vegytiszta módszer, nem kell
hozzá abszolút bizonyosság –, mert
az életre vonatkozik és az élet nem
mindig logikus és sok olyan
szempontja is van, amit nem lehet
csak úgy egyetlen kategóriába
sorolni. Mi pontosan szeretnénk
tudni, mit is kell tennünk, de még ha
tudomásunkra is jut, akkor sem
mindig
cselekszünk
ennek
megfelelően. Ferenc pápa ekkor Pál
apostol tapasztalatára utalt, amit mi
is gyakran átélünk: „Hiszen nem a
jót teszem, amit akarok, hanem a
rosszat, amit nem akarok” (Róm
7,19). Mi nem csak értelemből
állunk, hiszen nem vagyunk gépek,
nekünk nem elég utasításokat
kapni, hogy azokat végrehajtsuk. Az
akadály, miként a segítség is, hogy
az
Úr
mellett
döntsünk,
mindenekelőtt érzelmi jellegű, a
szívből ered. Ennek kapcsán a
Szentatya példaként említette meg
Jézus első, ördögűző csodáját a
Márk evangéliumban (vö Mk 1,2128),
amikor
Kafarnaum
zsinagógájában megszabadít egy

embert az ördögtől, aki így szabaddá
válik a Sátán kezdettől fogva sugallt
hamis istenképétől, ami szerint az
Isten
nem
akarja
az
ember
boldogságát. Az ördögtől megszállott
tudja, hogy Jézus Isten, de ez nem
viszi őt arra, hogy higgyen benne. Azt
mondja ugyanis: „Azért jöttél, hogy
elpusztíts engem?
Ne higgyünk a kísértésnek, hogy az
Úr nem a javunkat akarja!
Sokan, köztük a keresztények is úgy
tartják, hogy Jézus az Isten Fia, de
abban már kételkednek, hogy ő a
boldogságunkat
akarná,
sőt,
némelyek attól tartanak, hogy ha
komolyan vesszük a javaslatát, akkor
az tönkre teszi az életünket,
leforrázza vágyainkat és legerősebb
törekvéseinket. Ezek a gondolatok
néha belénk kukucskálnak, azt
sugallva, hogy Isten túl sokat kér
tőlünk, mert hiszen félünk, hogy Isten
túl sokat kér tőlünk, hogy nem is
szeret igazán minket. A pápa
visszautalt a megkülönböztetés téma
első katekézisére, melynek során
leszögezte, hogy az Úrral való
találkozás jele az öröm. Amikor
imádkozom, az Úrral találkozom és ez
boldoggá tesz. Ő mindannyiunkat
örömtelivé tesz, ami egy szép dolog.
Ellenben a szomorúság vagy a
félelem az Istentől való távolság
jelei. Ezért mondja Jézus a gazdag
ifjúnak: „Ha el akarsz jutni az örök
életre, tartsd meg a parancsokat” (Mt
19,17).
Jézus
tiszteletben
tartja
a
szabadságunkat
Sajnos azt az ifjút némely dolog
akadályozta
szíve
vágya
megvalósításában, hogy kövesse a
„jó mestert”. Egy, a maga érdekeit
néző fiatal vállalkozó volt, aki
kezdeményezte
a
találkozást
Jézussal, de nagyon megosztott volt
érzelmeiben, hiszen a gazdagság túl
fontos volt számára. Jézus nem
kényszeríti őt döntésre, de a szöveg
megjegyzi, hogy az ifjú „szomorúan”
távozott Jézustól. Aki eltávolodik az
Úrtól, soha nem elégedett, álljon bár
rendelkezésére megannyi gazdagság
és lehetőség. Jézus nem kényszerít a
követésére sohasem. Nagy szívvel
tudatja velünk az akaratát, de
szabadon hagy minket. Az a legszebb
dolog, mikor hozzá imádkozunk, hogy
meghagyja
a
szabadságunkat.
Ellenben, amikor eltávolodunk az
Úrtól, szomorúak maradunk, valami
rossz érzéssel a szívünkben.
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