KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XX. évfolyam 37. szám

2022. november 13.

Évközi 33. vasárnap
„Harsonákkal és zengő kürtökkel, ujjongjatok az Úr és király előtt.”

Egyházközségünk
hirdetései:
November 13. évközi 33. vas.
08:00 – +Lipót
10:00 –
18:00 – Élő Rita
A szentmise olvasmányai:
Mal 3,19-20a
Zsolt 97
2Tessz 3,7-12
Lk 21,5-19
November 14. évk. 33. hétfő:
06:30 – +Péter
18:00 – Biblia óra a
hittanteremben
(Szt.Lukács evangéliuma)
November 15. évközi 33. kedd:
Nagy Szent Albert püspök és
egyháztanító
06:30 November 16. évk. 33. szerda
Skóciai Szent Margit
06:30 – +Éva
November 17. évközi 33. csüt.:
Nagy Szent Gertrúd
6:30 –
18:30 – 19:30 - Szentségimádás
November 18 évk. 33.péntek:
Szent Péter- és Szent Pálbazilikák felszentelése
17:00-18:00 - Gyóntatás
18:00 – Élő Eliza és +Erzsébet
November 19. évk. 33.szombat
16:30 – Kisgyermekes családok
miséje
18:00 – +Mihály

November 20. évközi 34. vas.
Krisztus a Mindenség Királya
A felkészítő alkalmakat csütörtöki
08:00 – +Oszkár és László
napon tartjuk, általában havi 1 vagy
10:00 – +Ferenc, Erzsébet,
2 alkalommal.
Eszter és családtagok
A konkrét dátumokat és helyszínt a
18:00 – Rózsafűzér Társulat élő
jelentkezők létszámának
és elhunyt tagjai
függvényében később ismertetjük.
Első találkozás: 2022. november
Országos gyűjtés lesz a
24., este 19.00- 20.30
karitász javára
Évközi 34. vasárnapon, ’Krisztus
A bérmálás feltétele, hogy a
a Mindenség Királya’ ünnepén
jelentkező a felkészítés 1 éve alatt
országos gyűjtés lesz a karitász
rendszeresen járjon vasárnapi
számára
szentmisére és a felkészítő
foglalkozásokra.

KARITÁSZ
Erzsébet napi 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/

Családos mise
Kisgyermekes családok részére
2022. november 19-én
(szombaton) 16.30-kor szentmise
lesz a Havas Boldogasszony
templomban. Mindenkit várunk
szeretettel!

Bérmálási előkészítő
Szeretettel hívjuk és várjuk
felkészítő foglalkozásra azokat a
jelenleg 10-12. évfolyamba járó
fiatalokat, akik a Budakeszi
Plébánián szeretnének a
bérmálás szentségében
részesülni.
A bérmálás tervezett időpontja:
2023. november

Jelentkezni az alábbi linken
található űrlap kitöltésével lehet:
https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSfiAujhY0Ev6GUTNnmkLiP
fSoo874FbY1hy8pNcpMHfih1dAA/v
iewform
Jelentkezési határidő: 2022.
november 22.
További információk:
zsofia.kortis@domonkosnoverek.hu
06 - 20/823- 3512

Szállást keres a Szent
Család
Szeretettel hívjuk a plébánia
közösség családjait az adventi
időszakban közös karácsonyi
készületre, a Szent Család
várására. Miközben az egymást
felkereső
családok
szállást
keresnek
a
megszületendő
Jézusnak, megajándékozzák
egymást az Ő szeretetével.
A szeretet cselekedetek mindig
egy kis áldozatot, lemondást
követelnek tőlünk. Így van ez
ebben az esetben is. A résztvevő
családoknak
adventben
két,

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

egymást követő estén (napon)
szabaddá kell tenniük magukat - a
másik
számára.
Lényeges,
hogy családok
látogassák
egymást.

On-line jelentkezés:
https://docs.google.com/spreads
heets/d/1mFhO2i06nALalBCM61RSU8Sfc5PQdFVUy0SO_ft5rc/
edit?usp=sharing

több helyen a magyar hálózat is
elérhető. A helyszín biztonságos,
a harci cselekmények innen több
ezer kilométerre az ország másik
végén zajlanak.

A szokás lényege a következő:
• Advent minden napján a Szent
Család képével látogat el az egyik
család a másikhoz, szállást kérve
Jézusnak és szüleinek.
• A" bekéretőzők" vezetésével
imádkoznak, énekelnek. A kötött
szöveget tetszés szerint lehet
énekekkel,
verssel,
stb.
kiegészíteni.
Fontos,
hogy
lehetőleg a családok minden tagja
aktív résztvevő legyen.
• A bevezető liturgia utáni
beszélgetéssel,
(a
gyerekek
játékkal) töltik el az estét a
családok.
• A következő nap a befogadó
család őrzi a Szent család képét,
s viszi tovább egy másik
családhoz.
A jelentkezés módja:
• Ki kell választani adventben
két, egymást követő napot, amikor
a család, lehetőleg minden tagja
szabaddá tudja tenni magát
(szerencsés,
ha
több
ilyen
dátumunk van).
• A dátumokkal, valamint a
pontos név, cím és telefonszám
megadásával lehet jelentkezni.
• A szervező megadja a képet
hozó, illetve a majdani fogadó
nevét, címét, telefonszámát.
• Ezt követően már a családok
egymás között egyeznek meg a
továbbiakról (a látogatás pontos
ideje, stb.)
• Fontos, hogy a véglegesített
dátumokon már ne változtassunk
(végszükség esetén is csak a
szervezővel egyeztetve), mert
különben a lánc megszakad.
• A lánc célja az adventi lelki
előkészület segítésén túl az is,
hogy
a
plébánia
családjai
közelebb kerüljenek egymáshoz.
Ezért ne idegenkedjünk attól, ha
olyan családot fogadunk, vagy
olyanhoz megyünk, akit még nem
ismerünk. "A
szeretet nem
válogat..."

Kérdés esetén keresni lehet
Jakab Szilviát (30/4841375)

Az önkénteseket eljuttatjuk a
határra
(Beregsurány),
ahol
átsétálnak az ukrán oldalra. Ott
várják őket a helyi kollégák és
viszik tovább. Hasonlóképpen
történik a hazautazás is (mivel az
autóval
történő
határátlépés
nagyon sokáig tart).

KARITÁSZ
Önkéntesek Kárpátalján
Kárpátalján a helyi máltaiak
Beregszászban
egy
nagy
raktárban
fogadják
a
kamionokkal érkező segélyszállítmányokat.
A
magyarországi máltai szállítmányokon túl a nemzetközi
máltai család több országból
küld
oda
segítséget.
A
raklapokon érkező élelmiszert,
higiéniai cikkeket csak úgy lehet
kiosztani, ha azokból családi
csomagokat készítenek. A helyi
önkéntesek és kollégák február
óta szinte napi 24 órában
dolgoznak, nagyon elfáradtak.
Az ő megsegítésükre keresünk
önkénteseket!
Kérjük, hogy aki egy hétre
(hétfő-vasárnap) szabaddá tudja
tenni magát és segíteni szeretne
a
családi
segélycsomagok
összeállításában,
írjon
emailt: szalaybogi@gmail.com (L
ehet több hetet is vállalni :)

A
jelentkezőnek érvényes
útlevéllel kell
rendelkeznie,
Ukrajnába nem lehet személyi
igazolvánnyal belépni! Vízum nem
szükséges. A határon kérhetnek
koronavírus
elleni
oltásról
igazolást, ez is feltétel.
Ami lényeges: a konkrét kiutazás
és hazautazás időpontja picit
bizonytalan (+/- 1 nap), mert ha
többen vagytok, akkor össze kell
hangolni a dátumot, ki mikor ér rá
és akkor van-e kocsi, illetve
elsősorban
a
külföldről
érkezőkhöz igazodunk.

Az
önkéntesek
számára:
Beregszászban
szállást
biztosítanak egy erre a célra
vásárolt családi házban tábori
ágyon - hálózsákot hozni kell, a
tisztálkodási
lehetőségek
biztosítottak
- teljes ellátásról gondoskodnak
(3x-i étkezés, meleg ebéd)
- a szálláson és a raktárban jól
működő internet kapcsolat van
A raktár Beregszász szélén van,
a
magyar-ukrán
határtól
(Beregsurány-Asztély) kb. 3 kmre. A szállás bent van a
városban. A válság miatt a
magyar mobilszolgáltatók az
ukrán hívásokat EU-n belüli
hívásként
számlázzák,
a
telefonkapcsolat is működik. Sőt
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