KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
2022. november 20.

XX. évfolyam 38. szám

Évközi 34. vasárnap. Krisztus a Mindenség Királya
„Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk.”

Egyházközségünk
hirdetései:
November 20. évközi 34. vas.
Krisztus a Mindenség Királya
08:00 – +Oszkár és László
10:00 – +Ferenc, Erzsébet, Eszter
és +családtagok
18:00 – Rózsafűzér Társulat élő
és elhunyt tagjai
Országos gyűjtés a karitász javára
A szentmise olvasmányai:
2Sám 5,1-3
Zsolt 121
Kol 1,12-20
Lk 23,35-43
November 21. évk. 34. hétfő:
A Boldogságos Szűz Mária
bemutatása a templomban
06:30 – Krén és Tóth család élő
és +tagjai
18:00 – Biblia óra a
hittanteremben
(Szt.Lukács evangéliuma)
November 22. évközi 34. kedd:
Szent Cecília szűz és vértanú
06:30 – Élő Anna és János
18:00 – Kristóf atya elemzi
Jelenések könyvét a
hittanteremben.
November 23. évk. 34. szerda
Szent I. Kelemen pápa és vértanú
06:30 – +Götl család élő és
+tagjai
November 24. évközi 34. csüt.:
Dung-Lac Szent András,
áldozópap és társai, vértanúk
6:30 – +Magdolna
18:30 – 19:30 - Szentségimádás

November 25. évk. 34.péntek:
Alexandriai Szent Katalin
vértanú
17:00-18:00 - Gyóntatás
18:00 – +Erzsébet

szentmisére és a felkészítő
foglalkozásokra.

November 27. Advent 1. vas.
08:00 – Szűz Mária tiszteletére
10:00 – Élő Fannim Zsuzsanna
és családtagok
18:00 – +Mária

Jelentkezési határidő: 2022.
november 22.
További információk:
zsofia.kortis@domonkosnoverek.hu
06 - 20/823- 3512

Jelentkezni az alábbi linken
található űrlap kitöltésével lehet:
https://docs.google.com/forms/d/e/1
November 26. évk. 34.szombat FAIpQLSfiAujhY0Ev6GUTNnmkLiP
18:00 – Merkl család élő és
fSoo874FbY1hy8pNcpMHfih1dAA/v
+tagjai
iewform

Országos gyűjtés a karitász
javára
A mai vasárnapon, ’Krisztus a
Mindenség Királya’ ünnepén
országos gyűjtés van a karitász
számára

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
A felkészítő alkalmakat csütörtöki
napon tartjuk, általában havi 1
vagy 2 alkalommal.
A konkrét dátumokat és helyszínt
a jelentkezők létszámának
függvényében később ismertetjük.
Első találkozás: 2022. november
24., este 19.00- 20.30
A bérmálás feltétele, hogy a
jelentkező a felkészítés 1 éve alatt
rendszeresen járjon vasárnapi

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

On-line jelentkezés:
https://docs.google.com/spreadsh
eets/d/1mFhO2i06nALalBCM61RSU8Sfc5PQdFVUy0SO_ft5rc/e
dit?usp=sharing
Kérdés esetén keresni lehet Jakab
Szilviát (30/4841375)

Meghívó
20 éves a Szent
Cecília Katolikus
Kamarakórus
Jubileumi hangverseny itt
a templomban!
November 26. szombat
16 óra

Műsor:
A gregoriántól a 20.
századi kórusművekig,
valamint barokk
zenekaros művek
Purcelltől Händelig
Vendégeink:
a Zákányi Zsolt Református
Vegyeskar,
Kristófi Ágnes,
Gavodi Zoltán,
Czier Zoltán,
Korompay Bálint – énekes
szólisták,
Kály-Kullai Rita – orgona,
a Czövek Erna AMI,
a törökbálinti Szőnyi
Erzsébet AMI tanáraiból és
meghívott művészekből alakult
kamarazenekar
Vezényelnek:
Kádár Ágota,
M. Szombatfalvy Csilla

December 8. csütörtök 19.00 óra
Domonkos Nővérek Háza
Nagy Szent Albert terem

Magzatnaplóm
tanúságtétel és könyvbemutató
Meghívott előadónk:

Badacsonyi Éva
A helyiség fűtési hozzájárulására
adományokat elfogadunk!!
Szeretettel várunk mindenkit.
Zarándok iroda
Egész évben zarándokutak
közelre és távolra kiváló
lelkivezetőkkel: VIA SACRA
zarándok iroda.
www.viasacra.hu
+36 20 500 5050
utazas@viasacra.hu

Egyházközségi hozzájárulás
Fizethető:
- templomban található postai
csekkeken,
-átutalással a csekken szereplő
számlaszámra: (CIB
Bank 10701180-4703700951100005)
-személyesen a sekrestyében
vagy a plébánián fogadóóra
idején.
Nagy segítség a közösség ügyei
szempontjából, ha anyagi
eszközeinkkel kellő időben és
kiszámítható módon
rendelkezünk.

Támogatóink:
Budakeszi Város
Önkormányzata, Budakeszi
Római Katolikus Plébánia,
Czövek Erna AMI,
Toyota Mayer,
Kórósi Miklós
A hangversenyre a belépés
ingyenes, adományokat a
produkcióhoz szívesen
fogadunk.

KÉSZ EST
Előzetes
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