KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XX. évfolyam 36. szám

2022. november 6.
Évközi 32. vasárnap
„Fogadd el imámat.”

Egyházközségünk
hirdetései:
November 6. évközi 32. vas.
08:00 – Hálaadás
10:00 – +Katalin és a templom
alapítóiért
18:00 –
A szentmise olvasmányai:
2Mak 7,1-2.9-14
Zsolt 16
2Tessz 2,16-3,5
Lk 20,27-38 vagy rövidebb: Lk
20,27.34-38
November 7. évk. 32. hétfő:
06:30 – +Teréz
18:00 – Biblia óra a
hittanteremben
(Szt.Lukács evangéliuma)
November 8. évközi 32. kedd:
06:30 - +Magdolna
18:00 – Kristóf atya – Jelenések
könyve a hittanteremben
November 9. évk. 32. szerda
A lateráni bazilika felszentelése
06:30 – Gyerekek
November 10. évközi 32. csüt.:
Nagy Szent Leó pápa
6:30 – Krisztina gyógyulásáért
18:30 – 19:30 - Szentségimádás
November 11 évk. 32.péntek:
Tours-i Szent Márton püspök
17:00-18:00 - Gyóntatás
18:00 – Élő Botond, Balázs és
Krisztina
November 12. évk. 32.szombat
18:00 – +Adél
November 13. évközi 33. vas.
08:00 – +Lipót

10:00 – Élő Rita
18:00 –
Országos gyűjtés a karitász
javára
Évközi 34. vasárnapon, ’Krisztus
a Mindenség Királya’ ünnepén
országos gyűjtés lesz a karitász
számára

KARITÁSZ
Erzsébet napi ruhagyűjtés és
ruhaosztás
Kedves Testvérek!

KÉSZ EST
:November 10. csütörtök 19.00
Domonkos Nővérek Rendháza
Nagy Szent Adalbert terem
Meghívott előadóink:

Földi László
titkosszolgálati szakértő, A Védett
Társadalom Alapítvány elnöke
és

Földi-Kovács Andrea

újságíró, televíziós műsorvezető, A
Védett Társadalom Alapítvány
kuratóriumának tagja.
Az elmúlt évek hagyományaihoz
Az előadás címe:
híven a Karitász Csoport az idén
Az élet védelme
is szervez ruhaosztást, azt
megelőzően pedig ruhagyűjtést.
RUHAGYŰJTÉS
Szent László Házban
november 5 szombat 9-12 óra
között, és
november 6-án vasárnap 9-12
óra között
Kérjük
Önöket,
hogy
a
feleslegessé
vált
téli
ruhaneműket, meleg cipőket
hozzák el tiszta, jó állapotban.
Nemek szerint, illetve kor és
méret szerint szétválogatva,
felcímkézve!
RUHAOSZTÁS
Szent László Házban
november 12 szombat 9-12 óra
között,
november 13-án vasárnap 9-12
óra között
További részletek a karitász
csoport honlapján találhatóak:
https://www.karitaszbudakeszi.hu/

Szentjánosbogár klub

A 2022.11.06-i vasárnapi 10-es
mise után lehet személyesen
találkozni a klubvezető fiatalokkal.
Jelentkezni Bujdos Rozinál lehet,
elérhetősége: rozaliabujdos@gma
il.com.
Mi a Szentjánosbogár? Egy olyan
keresztény katolikus közösség,
ami a Szent-Ignáci lelkiséget
szem előtt tartva tevékenykedik
országszerte. Nyáron különböző
korcsoportokban
táborokat
szervezünk, év közben pedig
kisebb csoportokban összegyűlve,
úgynevezett
klubokban
találkozunk. Vannak különböző
különleges programjaink is, mint a
bál, a lelkigyakorlatok, a Rajzás,
Városjáték,
vagy
a
Métabajnokság.
A gyerek klubok vezetői fiatal
egyetemisták,
akik
önkéntes
alapon vesznek részt ilyen módon
is a közösség életében. A vezetők
a
„Bogárpedagógia”
szerint
foglalkoznak a gyerekekkel. A
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bogárpedagógia alapja a játék és
annak különböző feldolgozási
módjai.
Emellett
fontos
törekvésünk,
hogy
segítsük
egymást,
a
gyerekeket
a
mindennapi
kereszténységünk
megélésében.
Egy ilyen klubot szeretnénk
indítani az ötödikes-hatodikos
korosztálynak.

Könyvbemutató
November 7. hétfő 18 óra

Hagyományok Háza
Fő utca 85.
Szerző:

Hartmann Miklós
A regények:

A széna illata
Örömóda
A széna illata című regényben egy
fiatal sváb jobbágycsalád az
Esterházy uradalom meghívásra a
XVIII. század közepén betelepült
Tatára.
A viszontagságos utazás, az
elszakadás az otthontól és
szeretteiktől, az új hazában
uralkodó hűbéri rendszer, a
Habsburg elnyomás hatására
kitört felkelés és világháborúkhoz
vezetőn
következményei
folyamatos küzdelmet jelentettek.
Az Örömóda című regény az
1946-ban megkezdődött kitelepítést és az azt követő évtizedek
kihívásaival való szembenézés
emberpróbáló
nehézségeit
ábrázolja Magyarországon és
Németországban.
A műveket a szerző mutatja be.
A Német Önkormányzat és a
Hagyományőrző Kör mindenkit
szeretettel vár.
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