KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
2022. október 16.

XX. évfolyam 33. szám
Évközi 29. vasárnap
„Az Úr megvédi lelkedet.”

Egyházközségünk
hirdetései:
Október 16. évközi 29. vas.
08:00 – +Mária
10:00 – +Lőrinc. Erzsébet és
László,
Martin család élő és +tagjai
19:00 – Rózsafűzér Társulat élő
és elhunyt tagjai
A szentmise olvasmányai:
Kiv 17,8-13
Zsolt 120
2Tim 3,14–4,2
Lk 18,1-8
Október 17. évk. 29. hétfő:
Antiochiai Szent Ignác
06:30 – +Teréz és Teréz
18:00 - Bibliaóra a hittanteremben
Október 18. évközi 29. kedd:
Szent Lukács evangélista
06:30 – +Edit
Október 19. évk. 29. szerda
Keresztes Szent Pál áldozópap
06:30 – +Ágnes
Október 20. évközi 29. csüt.:
Szent Vendel, remete
6:30 – Élő Fanni
18:30 – 19:30 - Szentségimádás
Október 21. évk. 29.péntek:
18:00-19:00 - Gyóntatás
19:00 – Élő Orsolya és családja
Október 22. évk. 29.szombat
19:00 – +László
Október 23. évközi 30. vas.
08:00 – Szűz Mária tiszteletére
10:00 –
19:00 – +István

Évközi 30.vasárnapon 23-n
missziós gyűjtés lesz!

A ma esedékes német mise
helyett magyar mise lesz
Levente atya visszalépése
miatt.
Kisközösségek
A honlapunkon frissíteni kívánjuk
az egyházközségünk
kisközösségeinek listáját a
könnyebb kapcsolatfelvétel
érdekében.
Ehhez előkészítettünk egy online
kitölthető kérdőívet,
https://forms.gle/Y14x79iLiziKpE
P29
amiben a plébániához kötődő
közösségeket, lelkiségi
mozgalmakat, csoportokat tudjuk
összegyűjteni.
Kérjük szépen, hogy a
közösségek egy-egy tagja töltse
ki a kérdőívet 2022. október 31ig.
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

Hylarion Énekegyüttes
hangversenye
Október 16. 18 óra
Evangélikus templom
A
koncerten
kórusművek
hangzanak el Bárdos Lajos,
Farkas Ferenc, Barabás Árpád,
Kodály Zoltán és Halmos László
alkotásaiból.
Mindenkit szeretettel várnak.

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

Az ÉLET egyetlen esély
– vedd komolyan
címmel lesz előadás
Vendégünk:

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

Szent László Ház fűtése
Az energiaárak meredek emelkedése olyan nehéz helyzetet idézett elő, hogy normál téli időjárási
viszonyokat tekintve a ház fűtési
költségét nem tudjuk kigazdálkodni.
Az
árak
minimum
megnégyszereződnének, ami több
millió forintot jelentene.
Ezért kénytelenek leszünk minimál
fűtést, 5-6 Celsius fokot beállítani,
hogy a rendszer ne fagyjon szét.
Ezért kérjük, hogy a házba
tervezett összejövetelek, rendezvények
esetén
ezt
vegyék
figyelembe.
Képviselő testület.

Ferenc pápa katekézise: a
kitartó, nehézséget leküzdő
vágy
szerepe
a
megkülönböztetésben
A katekézis előtt felolvasták
Jézusnak a Beteszda fürdőjénél
tett csodáját: Jn 5,2-9.

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

A vágy az irányvesztésből, a
„csillag-hiányból” születik és
éppen az életútjára tekint
A
megkülönböztetésről
szóló
katekézisekben áttekintjük, hogy a
megkülönböztetés
milyen
elemekből áll – kezdte beszédét a
pápa és megnevezte az eddig
tárgyalt részeket, mint az ima, az
önismeret, az imádság. Most egy
másik
nélkülözhetetlen
„összetevőről” szólt, ami pedig a
vágy.
A
megkülönböztetés
ugyanis a kutatás egyik formája és
a kutatás mindig valamiből
születik, ami hiányzik nekünk, de
mégis valamiképpen már tudunk
róla, ugyanis megvan hozzá a
„szimatunk”.
De milyen fajta is ez a tudás? –
tette fel a kérdést a pápa. A lélek
mesterei a „vágy” kifejezéssel
jelzik, ami gyökerében a teljesség
iránti nosztalgia, amely sohasem
talál teljes beteljesülésére és így
Isten bennünk való jelenlétének
jele. A vágy nem egy pillanatnak
az
óhaja.
A
vágy
olasz desiderio szava egy nagyon
szép latin kifejezésből származik,
mert érdekes módon a de-sidus,
szó szerint „a csillag hiányát”
jelenti, vagyis annak a hivatkozási
pontnak a hiányát, mely az élet
útját irányítja.
Akadályok és kudarcok sem
fojtják el az igazi vágyat
A vágy révén születő hiány
szenvedést
okoz,
egyúttal
feszültséget kelt, hogy elérjük azt
a nekünk hiányzó jót. A vágy tehát
iránytű annak megértéséhez, hogy
hol vagyunk és hová megyünk, sőt
iránytű annak megértéséhez is,
hogy mozdulatlan vagyok-e vagy
éppen haladok. Ezért az ember
vágy nélkül, egy álló, mozdulatlan
valaki, talán beteg, szinte halott. A
vágy
tehát
iránytű
annak
jelzésére, hogy megyek-e, vagy
éppen állok – tette hozzá
szabadon
a
pápa,
majd
megkérdezte, hogyan is lehet
felismerni azt? Az őszinte vágy
meg tudja érinteni létünk húrjait
annak mélységében, ezért nem
alszik ki a nehézségek és
akadályok előtt. Olyan ez, mint
amikor szomjasak vagyunk: ha
nem találunk italt, nem adjuk fel,

ellenkezőleg, a keresés egyre
inkább kitölti gondolatainkat és
tetteinket, amíg készek nem
leszünk bármilyen áldozatot
meghozni azért, hogy szinte
megszállottan
enyhítsük
a
vágyunkat.
Akadályok
és
kudarcok sem fojtják el a vágyat,
ellenkezőleg, még élénkebbé
teszik azt bennünk.
Az igazi vágy kitart az időben
A kívánságtól vagy pillanatnyi
érzelemtől eltérően a vágy kitart
az időben, akár hosszú ideig is
megmarad és megvalósulása
felé tart. Ha egy fiatal például
orvos szeretne lenni, akkor olyan
tanulmányokat és munkát kell
végeznie, amely néhány évet
vesz igénybe az életéből,
következésképpen korlátokat kell
szabnia, sokszor „nem”-et kell
mondania mindenekelőtt egyéb
tantárgyakra, de alkalmilag a
szórakozásra
és
a
kikapcsolódásra is, különösen az
intenzívebb
tanulás
pillanataiban. Azonban az a
vágy, hogy irányt adjon életének
és ezt a célt elérje – mint a
például említett fiatal, hogy orvos
legyen – lehetővé teszi számára,
hogy
leküzdje
ezeket
a
nehézségeket. A vágy erőssé
tesz, bátorrá tesz, de mindig
tovább tart, mintsem elérnénk
azt, amire vágyunk.
Következő gondolategységében
a pápa a vágy vonzerejéről
beszélt. Egy érték akkor válik
széppé
és
könnyebben
elérhetővé, ha vonzó. Egy
mondásra utalt: „Ahhoz hogy jók
legyünk, annál fontosabb a vágy,
hogy azzá váljunk”. Jónak lenni
vonzó, mindannyian jók akarunk
lenni, de van-e bennünk vágy,
hogy jók legyünk?
Az Úrral folytatott párbeszéd
során tanuljuk meg, mit is
akarunk
valójában
az
életünktől
Meglepő a pápa számára, hogy
Jézus a csodái előtt gyakran
megkérdezi az adott embert a
vágyáról:
„Akarsz-e
meggyógyulni?”. Néha pedig úgy
tűnik, hogy a kérdés nem
helyénvaló, bár az ember
láthatóan beteg! Például, amikor

a Beteszda fürdőnél találkozik
Jézus a bénával, aki sok éve ott
volt már, de soha nem sikerült
alkalmas pillanatban belépnie a
(mozgásba jött) vízbe. Jézus
megkérdezi
tőle: „Akarsz-e
meggyógyulni?” (Jn
5,6).
De
hogyan? A valóságban a béna
furcsa ellenállások sorozatát tárja
fel a gyógyulással szemben, de
ezek nem csak rá jellemzőek.
Jézus a kérdésével arra szólította
fel őt, hogy tisztázza a szívében:
Kész-e elfogadni egy lehetséges
minőségi ugrást? Ne gondoljon
többé önmagára és saját béna
életére, akit mások hurcolnak. Úgy
tűnik, hogy erről az az ember a
hordágyán
egyáltalán
nincs
meggyőződve. Az Úrral folytatott
párbeszéd
során
tanuljuk
megérteni,
mit
is
akarunk
valójában az életünktől.
A panaszkodás megfojtja a
vágyat
Ez a béna az emberek tipikus
példája – fűzte hozzá hosszabb
magyarázattal a pápa: „Igen, igen,
akarom, akarom”, de valójában
„nem akarom, nem akarok, nem
csinálok semmit”. A tenni akarás
így illúzióvá válik és nem teszel
lépést annak érdekében. Az ilyen
ember akarja is meg nem is
akarja. Rossz ez a dolog, hogy az
a beteg ott van már 38 éve és
örökké csak panaszkodik. „Tudod
uram, hogy amikor a víz
megmozdul - ez a csoda pillanata
-, tudod, jön mindig valaki, aki
erősebb nálam, ő lép be a vízbe
én meg lekések” - és csak
panaszkodik, panaszkodik. Ám
vigyázzatok – intett a pápa –, mert
ezek a panaszok mérgek, mérgek
a léleknek, mérgek az életnek,
mert nem gyarapítják a vágyadat,
hogy továbbmenjél! Legyünk tehát
óvatosak a panaszkodással, mint
mikor panaszkodunk a családban,
a házastársak panaszkodnak
egymásra, apa a gyerekeire vagy
a püspök a papjaira vagy a többi
püspökre és sok egyéb dologra.
Nem, ha észreveszed, hogy
panaszkodsz, vigyázz, mert az
szinte bűn, ugyanis nem hagyja
nőni a vágyadat.
P. Vértesaljai László SJ –
Vatikán
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