KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
2022. október 11.

XX. évfolyam 32. szám
Évközi 28. vasárnap
„Istenünk szabadulást hozott nékünk””

Egyházközségünk
hirdetései:
Október 9. évközi 28. vas.
08:00 – +Aladár
10:00 – +József és Anna
19:00 – Tisztítótűzben szenvedő
lelkekért
A szentmise olvasmányai:
2Kir 5,14-17
Zsolt 97
2Tim 2,8-13
Lk 17,11-19
Október 10. évk. 28. hétfő:
06:30 – Krén és Tóth család élő
és elhunyt tagjai
18:00 - Bibliaóra a hittanteremben
Október 11. évközi 28. kedd:
Szent XXIII. János pápa
06:30 – Götl család élő és +tagjai
Október 12. évk. 28. szerda
06:30 – Gyermekekért
Október 13. évközi 28. csüt.:
6:30 – +Teréz
18:30 – 19:30 - Szentségimádás
Október 14. évk. 28.péntek:
Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú
18:00-19:00 - Gyóntatás
19:00 – Élő Ilona és Nagy család
Október 15. évk. 28.szombat
16:30 – Kisgyerekes családok
19:00 – +Teréz és Teréz
Október 16. évközi 29. vas.
08:00 – +Mária
10:00 – +Lőrinc. Erzsébet és
László,
Martin család élő és +tagjai
Német mise

19:00 – Rózsafűzér Társulat élő
és elhunyt tagjai
Ezt követő évközi 30.vasárnapon
23-n missziós gyűjtés lesz!

Családos mise
Kisgyerekes családok részére
2022. október 15-én
(szombaton) 16.30-kor
szentmise lesz a Havas
Boldogasszony templomban.
Mindenkit várunk szeretettel!

Gyerekkórus indul
Érdeklődni 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.
Utolsó pillanat!

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".

Kisközösségek
A honlapunkon frissíteni kívánjuk
az egyházközségünk
kisközösségeinek listáját a
könnyebb kapcsolatfelvétel
érdekében.
Ehhez előkészítettünk egy online
kitölthető kérdőívet,
https://forms.gle/Y14x79iLiziKpEP
29
amiben a plébániához kötődő
közösségeket, lelkiségi
mozgalmakat, csoportokat tudjuk
összegyűjteni.
Kérjük szépen, hogy a
közösségek egy-egy tagja töltse ki
a kérdőívet 2022. október 31-ig.
Arra az esetre ha nem használ
senki sem internetet a
közösségből. elhelyezünk papír
alapú íveket a sekrestyében. A
kérdőív a honlapon egy
kattintással elérhető lesz.
Köszönettel: képviselőtestület

Széchenyi esték
Október 19. szerda este 18 óra
Prohászka Gimnázium aulája

Az ÉLET egyetlen esély
– vedd komolyan
címmel
Vendégünk:

Keresztes Ilona
Táncsics Mihály díjas újságíró
A Pro Life TV műsorok
főszerkesztője

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

Ferenc pápa katekézise: Az
önismeret
szerepe
a
megkülönböztetésben: Mitől
elégszik meg a szív?
„A megkülönböztetés elemei –
megismerni önmagunkat” címmel
tartotta meg Ferenc pápa a Szent
Péter téren a szerdai általános
kihallgatáson
negyedik
katekézisét az ember lelkét érintő
különböző
hatások
megkülönböztetéséről.
Ennek
helyes
gyakorláshoz
nem
elegendő az Isten ismerete,
hanem szükséges önmagunk
alapos ismerete is, mely leleplezi
szellemi és lelki működésünk
sokszor automatikus járatait, mert
a
jelszavak
ismerete
segít
felismerni a lelki táplálékokat,
melyek "jóllakatják" szívünket.
A helyes döntés feltételezi
önmagunk helyes ismeretét
„Ma mintegy kiegészítő jelleggel
szeretném hangsúlyozni, hogy az
igazi megkülönböztetés feltételezi
önmagunk ismeretét” – kezdte
beszédét Ferenc pápa. Nem
könnyű dolog az önismeret, mert
hiszen emberi képességeinket
érinti, az emlékezetet, értelmet,
akaratot és a vonzalmakat.
Gyakran azért nem tudunk
megkülönböztetni,
mert
nem
ismerjük magunkat elég jól és így
nem tudjuk, mit is akarunk
valójában. A lelki kétségek és a
hivatás-válságok
hátterében
gyakran hiányzik a párbeszéd a
hitélet és az emberi, értelmi és
érzelmi
dimenzióink
között.
Ferenc pápa a lelkiélet egyik
mestere megjegyezésére utalt, aki
szerint
a
megkülönböztetés
témájában sok egyéb nehézséget
is meg kell ismerni és fel kell tárni.
„Arra a meggyőződésre jutott,
hogy a valódi megkülönböztetés
és az imádságban való igazi
előrehaladás
legnagyobb
akadálya
nem
Isten
megfoghatatlan
természete,
hanem az a tény, hogy nem
ismerjük eléggé önmagunkat.
Szinte mindannyian álarc mögé
bújunk, nem csak mások előtt,
hanem még akkor is, amikor a
tükörbe nézünk és magunkat

látjuk. Ahogy megfeledkezünk
Isten
életünkben
való
jelenlétéről, éppúgy tudatlanok
maradunk
önmagunkkal
szemben, hiszen Isten figyelmen
kívül hagyása együtt jár saját
személyiségünk jellemzőinek és
legmélyebb vágyainknak a meg
nem ismerésével.
Önmagunk
megismerése
türelmes, belső feltáró munkát
igényel
Önmagunk megismerése ugyan
nem nehéz, de fáradságos, mert
türelmes, belső feltáró munkát
igényel. Ehhez meg kell állnunk,
ki kell kapcsolni „robotrendszerünket”, hogy tudatosítsuk
cselekvésmódjainkat,
érzéseinket és az önkéntelenül
is visszatérő gondolatainkat.
Különbséget kell tenni az
érzelmek és a lelki képességek
között. Nem mindegy az „úgy
érzem” vagy a „meg vagyok arról
győződve”
állítás.
Így
észrevehetjük,
hogy
az
önmagunkról és a valóságról
alkotott képünk néha kissé torz.
Ezt észrevenni egy kegyelem! –
mondta a pápa. Ugyanis gyakran
megtörténhet, hogy a valóságot
érintő és a múltban szerzett
tapasztalatokon alapuló téves
meggyőződéseink milyen erősen
befolyásolnak
bennünket,
korlátozzák
szabadságunkat,
ahelyett, hogy az életünkben
igazán
fontos
dolgokkal
foglalkozzunk.
Rendezetlen dolgok kísértése,
melyek
az
üresség
és
szomorúság érzetét keltik
Ferenc pápa a mai informatika
korszak nyelvezetét használva a
„jelszavak”
szerepére
utalt,
melyekkel
beléphetünk
a
személyesebb és értékesebb
információk programjaiba. Így
van ez a lelki élet jelszavaival is.
Vannak szavak, melyek szíven
találnak, amikben éppen a
legérzékenyebbek vagyunk. A
kísértő, vagyis az ördög jól
ismeri ezeket a jelszavakat,
ezért fontos, hogy mi is ismerjük,
nehogy ott találjuk magunkat,
ahol nem szeretnénk lenni. A
kísértés nem feltétlenül rossz
dolgokat sugall, hanem gyakran

rendezetlen dolgokat, amelyek
túlzott
fontosságúaknak
mutatkoznak
és
így
nagy
vonzerővel hipnotizálnak minket a
szépnek tűnő, de illuzórikus
dolgok és melyek aztán nem
teljesülnek
csábító
ígéreteik
ellenére,
cserbenhagynak
és
végül ürességet és szomorúságot
ébresztenek. Ám éppen az
üresség és szomorúság érzete
jelzi, rossz útra tévedtünk és
félrevezettek minket ezek az
önmagukban
jónak
és
dicséretesnek tűnő dolgok. Mégis,
ha
ezekkel
szemben
nem
maradunk szabadok, akkor irreális
elvárásaik kockázatával játszunk.
Főleg annak a felismerésére
törekedjünk, hogy mi az, ami
kielégíti a szívünket
Éppen ezért fontos, hogy ismerjük
magunkat és szívünk jelszavait,
hogy
mire
is
vagyunk
a
legérzékenyebbek,
mert
így
megóvjuk
magunkat
csábító
szavaiktól, melyekkel manipulálni
akarnak minket. Másfelől persze
azt is felismerhetjük, ami igazán
fontos számunkra, túl a pillanat
divatjain és felszínes szlogenjein.
Ebben segít a lelkiismeretvizsgálat, mellyel jó szokásként
nyugodtan újra olvassuk napjaink
történéseit, miközben megtanuljuk
észrevenni a kiértékelés és a
választás során, hogy miket
tartunk a legfontosabbnak. Főleg
annak
a
felismerésére
törekedjünk, hogy mi az, ami
kielégíti a szívünket! – ajánlotta
nyomatékkal a Szentatya. Hiszen
csak az Úr tudja igazolni, hogy
mennyit is érünk. Ezt Ő minden
nap elmondja nekünk a keresztről:
meghalt
értünk,
hogy
megmutassa, milyen értékesek
vagyunk az ő szemében. Nincs
olyan akadály vagy kudarc, ami
megakadályozhatná
gyengéd
ölelését. Az ima és az önismeret
lehetővé teszi, hogy növekedjünk
a
szabadságban.
Ezek
a
keresztény lét alapvető és értékes
elemei,
hogy
rátaláljunk
a
helyünkre az életünkben – zárta
szerdai
katekézisét
az
önismeretről Ferenc pápa.
P. Vértesaljai László SJ –
Vatikán
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