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

 

K E S Z I    H A R A N G S Z Ó 
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa 

 
2014. január 26.      XII. évfolyam 4. szám 

 

Évközi 3. Vasárnap 
„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát” 

 

 

„A keresztények 
megosztottsága botrány – 
Jézus szeretetközösséget 

teremt” 

Ferenc pápa katekézise 

Kedves Fivérek és Nővérek, jó 
napot kívánok! – kezdte 
katekézisét a pápa. Az 
egységhetet méltatva 
megállapította: ez a rendkívül 
értékes spirituális kezdeményezés 
az egész keresztény közösséget 
mozgósítja, immár több mint 100 
éve. Ezt az időt a minden 
megkeresztelt egységéért való 
imának szenteljük Krisztus 
akaratának megfelelően: 
„Legyenek mindnyájan egyek” (Jn 
17,21). 
Minden évben a világ egy-egy 
térségén működő ökumenikus 
csoport – az Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa és a 
Keresztény Egységtörekvés Pápai 
Tanácsa vezetésével – javasol 
egy témát, és elkészíti az imahét 
segédkönyvét. Idén ezt a feladatot 
a kanadai egyházak és egyházi 
közösségek végezték el. Utalnak 
arra a kérdésre, amelyet Szent Pál 
tett fel a korinthusi 
keresztényeknek: „Hát részekre 
szakítható-e Krisztus?” (1Kor 
1,13). 
Természetesen Krisztus nem 
osztható részekre. Azonban 
őszintén és fájdalommal el kell 
ismernünk, hogy közösségeink 
továbbra is megosztottan élnek, 
ami botrányt jelent. A közöttünk, 
keresztények között fennálló 
megosztottság botrány, nincs rá 

más szó, botrány! – hangsúlyozta 
a pápa, majd idézett Pál leveléből: 
„vannak köztetek, akik azt 
mondják: Én Pállal tartok, én meg 
Apollóval, én Kéfással, én pedig 
Krisztussal” (1,12). 
Azok sem vívták ki Pál 
elismerését, akik azt vallották, 
hogy Krisztussal tartanak, mert 
nevét arra használták fel, hogy 
elkülönüljenek a többiektől a 
keresztények közösségén belül. 
Krisztus neve azonban 
szeretetközösséget és egységet 
teremt, nem pedig 
megosztottságot! 
Krisztus azért jött el, hogy 
szeretetközösséget hozzon létre 
közöttünk, nem pedig azért, hogy 
megosszon bennünket. A 
keresztség szentsége és a kereszt 
a keresztény tanítványság 
központi elemei. A 
megosztottságok ezzel szemben 
gyengítik evangelizáló 
elkötelezettségünk hihetőségét és 
hatékonyságát, továbbá azt 
kockáztatják, hogy a keresztet 
megfosztjuk erejétől (vö. 1,17). 
A pápa megállapította: Pál 
szemrehányást tett a 
korinthusiaknak vitáik miatt, de 
hálát adott az Úrnak. Idézte 
szavait: „Szüntelenül hálát adok 
Istenemnek miattatok Isten 
kegyelméért, amelynek Krisztus 
Jézusban részesei lettetek. Benne 
meggazdagodtatok minden 
tanításban és ismeretben” (1,4-5). 
Pálnak ezek a szavai nem puszta 
formalitást jelentenek, hanem 
annak a jelei, hogy az apostol 
mindenekelőtt őszintén örül Isten 
ajándékainak, amelyeket a 
közösségnek adott. Az apostolnak 
ez a magatartása bátorítás 
számunkra és minden keresztény 

közösség számára, hogy örömmel 
ismerje fel Isten ajándékait, 
amelyek a többi közösségben 
vannak jelen. 
A sajnos továbbra is fennálló 
megosztottságok miatti szenvedés 
ellenére fogadjuk be Pál szavait, 
mint felhívást arra, hogy őszintén 
örüljünk azoknak a kegyelmeknek, 
amelyeket Isten más 
keresztényeknek nyújtott. 
Ugyanabban a keresztségben 
részesültünk, ugyanaz a 
Szentlélek adta nekünk a 
kegyelmeket, ismerjük el ezt és 
örvendjünk neki. 
Szép felismerni a kegyelmet, 
amellyel Isten megáld bennünket, 
és még szebb, amikor más 
keresztényekben találunk valamit, 
amire szükségünk van, valamit, 
amit ajándékként fogadhatunk el 
fivéreinktől és nővéreinktől. A 
kanadai csoport – az idei 
egységhét témájának előkészítője 
– nem arra szólította fel a 
közösségeket, hogy 
gondolkozzanak el azon, mit 
tudnának nyújtani keresztény 
szomszédjaiknak, hanem arra 
buzdította őket, hogy 
találkozzanak egymással, hogy 
megérthessék, mi az, amit 
alkalmakként mindnyájan 
kaphatnak a többiektől. 
Ez valami többet igényel. Sok 
imát, alázatot, elmélkedést és 
szüntelen megtérést – mondta a 
pápa, majd a következő rögtönzött 
szavakkal fejezte be olasz nyelvű 
katekézisét: „Haladjunk előre ezen 
az úton, imádkozzunk a 
keresztények egységéért, hogy 
vége legyen ennek a botránynak 
és ne legyen többet közöttünk 
(megosztottság). Köszönöm 

szépen!”(Vatikáni Rádió) 
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Egyházközségünk 
hirdetései: 

 
 

Január 26 Évközi 3. vasárnap 
800: Elhunyt Csaba 

1000: Elő Lőrinc 
1800: Bede család elhunyt és 

élő tagjaiért 
 

Január 27. hétfő 
630: Élő Ágnes családtagjaiért 

 
Január 28. kedd 

630: Élő János családtagjaiért 
 

Január 29. szerda 
630: Elhunyt Miklós 

 
Január 30. csütörtök 

630: Elhunyt Károly, Erzsébet, 
Károly, András és András 

1830-1930: szentségimádás a 
domonkos nővérek 

kápolnájában 
 

Január 31. péntek 
1700-1800: Gyóntatás 

1800: Élő Eszter 
 

Február 1. szombat 
1800: Elhunyt Éva, Péter 

 
Február 2. Évközi 4. vasárnap 

 
800: Elhunyt János 
1000:  Pro Populo 

1800: Elhunyt Sarolta 
gitáros mise 

 
******************************************* 

 
A szentmise olvasmányai: 

(Évközi 3. vasárnap) 
Iz 8,23b-9,3. 
1Kor1,10-13,17,  
Mt. 4, 12-23. 
 
******************************************* 

A HARANGSZÓ AZ 
EGYHÁZKÖZSÉGI 

HONLAPUNKRÓL IS 
ELÉRHETŐ: 

www.budakeszi-plebania.hu 

Az ökumenikus imahéten készült 

fotók honlapunkon megtekinthe-

tők! 

******************************* 

Gyakoroljuk a kenyérsütést 
 
A Szent László Ház kertjének 
közösségi kemencéjében, 
szombat délelőttönként, előzetes 
telefonos bejelentkezés után, 10 
órától kenyérsütést tartok, hogy 
bárki (csoportok, közösségek is) 
megtanulhassa és megsüthesse a 
saját kenyerét. 
A kemence begyújtásától a kenyér 
megsütéséig kb. 3 óra telik el. 
 
A részvételi díj 1.500,-Ft/kenyér, 
vagy család. Ha valaki hozza az 
alapanyagot, 1.200,-Ft-ot fizet. 
A befolyó összegből kenyerenként 
1.000,-Ft-ot a Katolikus Karitász 
támogatására adok át. 
 
Szeretettel várok mindenkit: Kóbor 

József, 06-30-92-504-45. 
 
*************************************** 

 

Szép Havasi Szentlélek 
Kápolna 

építésének támogatására 
 

Jótékonysági koncert 
2014.február 1. szombat 1700 

Szent Margit Gimnázium 
diszterme 

 
Fellépők: márkás, neves 
népzenészek, énekesek, 
táncosok. (Maczkó Mária, Berecz 
András, Sebő együttes, Juhász 
Zoltán, Jánosi együttes és mások) 
Előzetes regisztráció: Szabó 
Mihály (30-2308-560) 
www.szephavas.hu 

 

JÉZUSI GYALOGLÁS 
TEST ÉS LÉLEK IMÁJA 

 Ez a különleges lelkigyakorlat 
egy keresztény 

életmódprogramot kínál. 

Első lépés 

Bevezetés a Jézusi 
gyaloglásba 

 A 4 vagy 5 napos 

lelkigyakorlatunkon bevezetünk a 
Szent Ignáci imamódokba és a 
szemlélődő - Jézus imába. 

Megtanuljuk az „északi gyaloglás” 
(nordic walking) alapjait. Az 
imádkozást a mozgással 
összekapcsolva jutunk el a Jézusi 
gyalogláshoz.  

Második lépés: 
Jézusi gyaloglás 

Tovább lépve a 4 vagy 6 napos 

lelkigyakorlatunk abban segít, 
hogy a Jézusi gyaloglást - amely a 
test és a lélek imája - elmélyítsük 

a mindennapokban.  
Szeretettel várunk időseket, 

fiatalokat, kisebb betegségben 
szenvedőket is, mert a részvétel 
semmilyen fizikai felkészülést nem 
igényel. 
A lelkigyakorlatot Hofher József 
(jezsuita szerzetes), a nordic 
walking oktatást Molnár Renáta 
(személyi edző) és segítőik 
vezetik. Továbbiak a honlapunkon. 

Részletes információ és 

jelentkezés: 

Dobogókő 
Manréza Lelkigyakorlatos Ház 

www.manreza.hu 
www.jezsuita.hu 

Tahi 

Szív Lelkiségi Központ 
www.szine.hu 

Püspökszentlászló 

Életrendezés Háza 
www.eletrendezeshaza.hu 

 

Email: info@jezusigyaloglas.hu; 

renata@jezusigyaloglas.hu 

Telefon: +36-30-687-9203 
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