KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XX. évfolyam 39. szám

2022. november 27.
Advent 1. vasárnap
„Béke lakozzék falaid között.”

Egyházközségünk
hirdetései:
November 27. Advent 1. vas.
08:00 – Szűz Mária tiszteletére
10:00 – Élő Fanni, Zsuzsanna és
családtagok
18:00 – +Mária
A szentmise olvasmányai:
Iz 2,1-5
Zsolt 121
Róm 13,11-14
Mt 24,37-44
November 28. Advent 1. hétfő:
06:00 – +Teréz
18:00 – Biblia óra a
hittanteremben
(Szt.Lukács evangéliuma)
November 29. Advent 1. kedd:
06:00 – Élő László
November 30. Advent 1. szerda
Szent András apostol
06:00 – +András és András
December 1. Advent 1. csüt.:
6:00 – Élő gyermekekért
18:15 – 19:15 - Szentségimádás
a domonkos nővérek
kápolnájában
December 2. Advent 1. péntek:
06:00 – +Éva
17:00-18:00 - Gyóntatás
December 3. Advent 1.szombat
18:00 – +Ferenc
December 4. Advent 2. vas.
08:00 – Hálaadás
10:00 – +Géza és élő fia
18:00 – +Péter

Adventi
gyertyagyújtások
Az adventben is felépítésre kerül
szabadtéri betlehem és szombat
délutánonként lesznek a
gyertyagyújtások az alábbiak
szerint:
November 26-án 16 órakor a
templomon belül a Szent
Cecília kórus jubileumi koncertje
előtt.
December 3-án 16 órakor a
templom mellett felállított
Betlehemnél a német közösség
szervezésében
December 10-én 17 órakor a
templom mellett felállított
Betlehemnél az Anyaima
közösség szervezésében.
December 17-én 16 órakor a
templom mellett felállított
Betlehemnél a Cserkészcsapat
szervezésében.

Szentségimádás
Változások
Helyszín:
Szeretettel
tájékoztatjuk
a
Testvéreket,
hogy
a
szentségimádást
2022.
december 1-jétől, csütörtöktől a
domonkos nővérek rendházának
kápolnájában tartjuk.
Időpont:
Kezdés minden alkalommal egy
negyedórával korábban: 18.1519.15 órától lesz.
Szándékok:
A hónap első csütörtökén
továbbra is papi- és szerzetesi
hivatásokért,
második

csütörtökén a családokért, az
egyházközségért és hazánkért
imádkozunk.
Évvégi szünet:
December 22-én nem lesz
szentségimádás.
Újévi kezdés:
Ezután
2023.
január
5-én
találkozunk újból.
Mindenkit szeretettel hívunk és
várunk!

Szent Mónika Imaközösség
A Szent Mónika Imaközösség ismét
találkozik
december
4-én,
vasárnap a 10 órás szentmisén.
A
hívek
könyörgéséhez
a
következő kéréssel csatlakozunk:
"Szentlélek Úristen, erősíts engem,
hogy életem minden nehézsége
közepette
se
szűnjek
meg
gyermekeink hitéért imádkozni. "
A szentmise után összegyűlünk egy
rövid imára.
Közösségünk minden gyermek
hitéért imádkozik.
Csatlakozni lehet a
bede.bakacs@gmail.com email
címen, vagy a 06 30 951 3368
telefonszámon.

Adventi hajnali teázás
Nagyon szeretnénk fenntartani a
szép hagyományt, hogy az
adventi időszakban, a
hajnali
misék után időnként meghívjuk a
testvéreket egy pohár teára,
esetleg zsíros-, vajas kenyérre.
Egy-egy ilyen reggeli agapé
lebonyolítására
keresünk
áldozatkész
híveket,
várjuk
jelentkezésüket!

Jelentkezés

Egy adott napra jelentkezni a
kapcsolattartó
nevének
és
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elérhetőségének, adott napra
történő beírásával
lehet.
A
táblázat
megtalálható
a
sekrestyében, illetve rorate tea
táblázat linken.
A cserkészek felajánlották, hogy
igénybe vehetjük ezekre a reggeli
alkalmakra a cserkészházat. Ez
úton is nagyon köszönjük, hogy
befogadnak bennünket!
Kérjük, kérdés esetén forduljanak
Várossy Ádámhoz (06 - 20 - 984
9318 )

KÉSZ EST
Előzetes
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.

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.

Kozmikus karácsonyi
prefáció
Krisztus Istennek megtestesült
Fia!
Érted és Miattad szépek évszakok
szerint a fák,
Érted és Miattad szép a hóesés és
rügyfakadás,

a madarak őszi és tavaszi
vonulása;
Érted és miattad hord üzenetet
egy-egy hullócsillag,
s a november végén lehulló
vöröses bíbor falevél,
Érted és Miattad maradnak
zöldek a fenyvesek,
és felzúgnak, mint az orgona, ha
átfúj rajtuk a téli szél.
Érted és miattad ragyog még a
Nap,
szikrázó fényével itatva a bús téli
tájat,
Érted és Miattad mozdul az
egysejtű lény,
és valami ősi programnak
engedelmeskedve bontakozik,
Érted és Miattad csillan meg az
ember szemében az érteni tudás
fénye
és arcán a szeretet mosolya.
Mert kezdettől fogva Karácsony
van a mindenségben,
angyalok ezrei énekelnek,
és minden várakozik ködébe
burkolózva,
évmilliók Adventjének
Ó szentséges Megtestesülés!
Nélküled értelme semminek
sincsen,
se jóra törekvésnek, se
szépségnek, se igazságnak.
Te vagy mindennek, ami csak
létezik, titokzatos célja,
rejtett értelme, belső fénye és
melegsége,
Hogyan panaszkodhatnék
ezentúl,
hogy nem tudok imádkozni,
hogy jelenlétedről újra meg újra
megfeledkezem, Jézusom,
mikor minden Benned, Érted és
Miattad létezik,
Te vagy az anyag szívének titka.
Az Úr legyen veletek: minden
létezővel!
Emeljük fel együtt szívünket az
Úrhoz!
Adjunk hálát Urunknak
Istenünknek!
Mert valóban méltó és
igazságos, illő és üdvös, hogy
mindenütt:
a gigantikus csillagvilágban és a
vírusok világában,
az angyalok láthatatlan
világában és látható anyagban,

a teremtés minden kis zugában
hálát adjunk Néked szentséges
Atyánkí
Fiad, a mi Urunk és testvérünk,
Jézus Krisztus által,
akiben, aki miatt és akiért
létezünk,
kezdet óta az angyalok, majd a
föld és az ég,
azután a növények, az állatok és
végül az ember,
aki Lelkedet árasztottad belénk,
hogy Benne mi is fiaiddá legyünk,
és képesek legyünk hálát adni
Néked,
mindenkor:
reggel, délben, este és éjszaka,
fiatalon és öregen,
dolgozva, küzdve és szenvedve,
boldogan vagy levertség
kábulatában,
életünk teljében vagy a halál
kapujában,
hiszen dicsőséged betölti a
mennyet és a földet,
s e dicsőség nem más,
mint a megtestesülésnek
a világmindenségben
foszforeszkáló ragyogása.
Mindenkor hálát adunk Néked,
míg ajkunk el nem némul,
szívünk utolsót nem dobban;
de halálos ágyunk mellett ott áll
majd a következő nemzedék,
hogy rögtön átvegye tőlünk a
szüntelen dicséret énekét,
mert ha a dicséret szava csak egy
pillanatra is elhallgatna a
teremtésben,
a semmibe zuhannánk vissza,
vagy az örök kárhozatba, ahol
nincsen dicsőítő ének.
A mindig és mindenkor felszálló
hála csak a Te Szent Fiadban áll
össze,
egyetlen hozzád méltó énekké,
Ő teszi teljessé a mi akadozó,
kimaradozó dicséretünket, és örök
hűségével, fiúi szeretetével
fölemeli Hozzád.
Áraszd ránk Szentlelkedet, hogy
az egyetemes, kozmikus prefációt
örökké együtt zenghessük
szent Fiaddal, szünet nélkül
mondva:
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Barsi Balázs: Gyermek született
nékünk!
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