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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XIV. évfolyam 11. szám 2016. NOVEMBER 
 

MINDENSZENTEK ÜNNEPE 
November 1-jén 8:00 órakor lesz szentmise templomunkban.  

Ne feledkezzünk el róla, hogy kötelező ünnep! A temetői közös imádság 
és sírkőszentelés 11:00 órakor kezdődik. A sírkőszentelésre vonatkozó 

kéréseket a sekrestyében vagy a temető gondnoknál lehet jelezni. 

MEGEMLÉKEZÉS AZ ELHUNYTAKRÓL 
November 2-án (Halottak napja) 17:30 órakor tartunk szentmisét. 

 

AZ IRGALMASSÁG SZENTÉVE 
5. A Jubileumi Év 2016. november 20-án, Krisztus Király ünnepén zárul. Ezen a 

napon – bezárva a Szent Kaput – mindenekelőtt hálánkat és köszönetünket fejezzük 
majd ki a Szentháromságnak, hogy megadta számunkra a kegyelemnek ezt a rendkívüli 
időszakát. Krisztus uralma alá helyezzük majd az Egyház életét, az egész emberiséget 
és a mérhetetlen kozmoszt, hogy hajnali világosságként árassza ránk irgalmasságát, és 
így valamennyien a közeljövő iránt érzett felelősséggel építhessünk gyümölcsözőbb 
történelmet. Mennyire szeretném, ha a következő éveket áthatná az irgalmasság, 
hogy mindenki találkozhasson Isten jóságával és gyöngédségével! Mindenkihez – 
hívőkhöz és távol állókhoz is – jusson el az irgalmasság balzsama, mint Isten már 
köztünk jelen lévő országának jele. 

21. Ha Isten megállna az igazságosságnál, már nem Isten lenne, csak olyan, mint 
bármelyik ember, aki a törvényre hivatkozik. 

Az igazságosság önmagában nem elegendő; a tapasztalat azt mutatja, hogy 
pusztán a törvényre hivatkozás kockáztatja a törvény megsemmisítését. Ezért lép túl 
Isten az igazságosságon az irgalmassággal és megbocsátással. Ez azonban nem jelenti 
az igazságosság leértékelését vagy fölöslegessé tételét. Épp ellenkezőleg: aki 
vétkezik, annak számítania kell a büntetésre. Ez azonban nem a vég, hanem a 
megtérés kezdete, mert tapasztalhatóvá válik a megbocsátás gyengédsége. Isten nem 
veti el az igazságosságot, hanem egy magasabb rendű eseménybe burkolja, melyben 
megtapasztalhatóvá válik az igazi igazságosság alapja, vagyis a szeretet. Különös 
figyelemmel kell olvasnunk Pál apostol szavait, hogy ne essünk ugyanabba a 
tévedésbe, melyért az Apostol szemrehányást tesz zsidó kortársainak: „Félreismerik 
az Istentől eredő megigazulást, és a magukéval próbálják behelyettesíteni, nem vetik 
alá magukat az Istentől származó megigazulásnak. Márpedig a törvény végső célja 
Krisztus, minden hívő megigazulására” (Róm 10,3-4). Ez az Istentől eredő megigazulás 
a mindenkinek nyújtott irgalmasság; kegyelem, amely Jézus Krisztus halálából és 
feltámadásából fakad. Krisztus keresztje tehát Isten ítélete mindnyájunk és a világ 
fölött, mert az új élet és a szeretet bizonyosságát kínálja nekünk. 

(Ferenc pápa: „Misericordiae Vultus” (Az Irgalmasság Arca) kezdetű bullájából, 5., 21.) 
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CSALÁDOS SZENTMISÉK 

 
November 13-ától, minden hónap 2. vasárnapján reggel 8 órakor 
egyházközségünk HázasPáros közösségének családjai is (felnőttek és 
gyerekek egyaránt) bekapcsolódnak a szentmise különféle liturgikus 
szolgálataiba (ministrálás, felolvasás, könyörgések, adományok vitele, 
énekes-zenés szolgálat, stb.). Szeretettel hívunk minden családot erre a 
szentmisére, és kérjük az egész egyházközség imáit családjainkért! 

 

erdokertes.vaciegyhazmegye.hu 
 

Az egyházközségi honlapon megtalálhatjuk többek között: a 
miserendet, a vasárnapi hirdetéseket, a Forrás újságot, a 
hivatalos ügyintézésekhez szükséges elérhetőségeket, és a 

plébániai közösségekkel kapcsolatos információkat is.  
 

HÁZASSÁGRENDEZÉS 
Ferenc pápa „Amoris laetitia” kezdetű apostoli írásában meghív 
bennünket arra, hogy helyesen értelmezzük azoknak az élethelyzetét, 
akik nem egyházilag rendezett házasságban élnek. Ennek most 
különösen nagy hangsúlyt ad az irgalmasság éve.  
Sokszor, akik hasonló élethelyzetben vannak, nem is tudják, hogy 
milyen lehetőségeik vannak a helyzetük rendezésére, illetve, hogy az 
egyház az ő konkrét helyzetükben milyen utat mutat a szentségekhez 
járulás felé. Bizonyos esetekben egész könnyen rendezhető, időnként 
viszont ez hosszabb utat is jelenthet.  
Kérjük, hogy aki szeretne erről bővebb tájékoztatást, vagy szeretné 
megtudni, hogy milyen lehetőségei vannak a házasság rendezésére, 

keresse meg Zsolt atyát ezzel kapcsolatban! 
 

 
 
 
 
 
 

  

A SZENTATYA IMASZÁNDÉKAI NOVEMBERBEN 
 

Egyetemes: Hogy azok az országok, akik üldözöttek és menekültek nagy 

számát fogadják be, segítséget kapjanak szolidáris tevékenységükhöz. 
Evangelizációs: Hogy a plébániákon a papok és a laikusok 

együttműködjenek a közösség szolgálatában anélkül, hogy az 
elbátortalanodás kísértésének engednének! 
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TEMPLOM FELÚJÍTÁS 
 

Templomunk felújítására már több mint két éve kezdtünk adományt gyűjteni. 
Először csak belső festésre gyűjtöttünk, de kiderült, hogy mielőtt kifestetnénk még 
számos más, a festés előtti munkát kell elvégezni. Szükségessé vált a szentély és 
a templom beázásának megszüntetése, a templom ablakainak külső festése és 
tömítése. A padlástér letakarítása, a csatornarendszer és a széldeszkázat javítása, 
festése. 
 

Eddig a templom felújításból és karbantartásokból az alábbiak lettek elvégezve: 
 

 Templom hangosítás kiépítése. 

 szentély feletti tetőszerkezetben keletkezett, korhadás okozta károk elhárítása 
és az ezt okozó beázás megszüntetése. A templomhajó feletti tetőszerkezet 
Nemes utca felőli részén a hibás kivitelezés miatt keletkező beázás és téli hó 
befúvást okozó szerkezeti hiba megszüntetése. 

 a templomhajó és a szentély feletti padlástér takarítása (építési, tetőfedési 
törmelék és egyéb hulladékok), valamint ezek elszállítása. 

 a templom esőcsatorna rendszerének korrózió elleni és esztétikai festése. A 
kistorony esőcsatorna csepegésének megszüntetése, javítása. 

 a templom és a szentély széldeszkázatának javítása, cseréje és festése. 

 a templom és a szentély ablakainak külső felújítása időjárásálló lazúrozással, 
az üvegezés és a faszerkezet közötti tömítőanyag pótlása ill. cseréje. 

 a templom bejárata feletti előtető szerkezeti javítása, felújítása, festése. 

 a templom épületének lábazatán keletkezett vakolat hibák kijavítása, vakolása. 

 a közösségi épület garázslejáró előtti akna felújítása (a garázs felé történő 
beázás megszüntetése). 

 a felújítási munkákhoz szükséges állványzat biztosítása, szállítása, felépítése, 
bontása, elszállítása. 

 fűtés vezérlő termosztát beszerelése és a kazánok éves karbantartása, 
tisztítása és beszabályozása. 

 tűzoltó készülékek éves kötelező bevizsgálása és 1 db. cseréje.  
Ezeknek a munkáknak az összköltsége meghaladta a bruttó 4,5 millió forintot. 

 

A még elvégzendő munkák a következők: 
 

 A templom teljes elektromos hálózatának cseréje, kiépítése. A jelenlegi nem 
felel meg az érintésvédelmi és tűzvédelmi előírásoknak. Ennek a terve 
elkészült. Árajánlat kérése folyamatban. 

 A templom belső festése a szükséges vakolat és burkolat javításokkal. Árajánlat 
elkészült. 

 A templom bejárat előtti lépcső újra építése és akadálymentesítése és 
vízelvezetés kiépítése. Tervezés alatt. 

 A templom szőnyegeinek cseréje. 

 A közösségi épület széldeszkázatának és csatornájának, valamint 
nyílászáróinak külső festése. (Ezt saját kivitelezésben tervezzük közös munkával) 

 A kerítés Nemes utca és Fő út felőli festése. (Ezt is elvégezhetjük közösen) 

 A kerítés Fő tér (park) felőli tervezése és átépítése. (Távlati elképzelés) 
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Ezen munkák elvégzéséhez összefogásra és sok-sok anyagi támogatásra is 
szükség van. A legfontosabb munkák (templom elektromos felújítás és festés) 
elvégzéséhez szükséges anyagiak jelenleg nem állnak rendelkezésre, több nagy 
összegű támogatás ellenére sem. 
Ezért kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák adományaikkal ezeket a 
célokat. Céladományaikat átutalással illetve a sekrestyében is befizethetik. 
A magunk által elvégezhető munkákra, a jövő nyárra közösségi alkalmakat 
szervezünk, előreláthatóan a templom búcsút követő hétre. (Hirdetni fogjuk!) 

Kupeczky Zoltán gondnok 
 
 

A MENNYORSZÁGRÓL 
 

„Nézd, ez Isten hajléka az emberek között! Ő velük fog lakni, azok pedig az ő népe lesznek, és 
maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Halál nem lesz többé, sem gyász, 
sem jajgatás, sem fájdalom. Ami eddig volt, elmúlt.” „Látni fogják arcát, és a homlokukon lesz a 
neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a nap fényére. Az 
Úr, az Isten ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön-örökké.” Jel 21,3-4; 22,4-5 
 

A „mennyország” a legnagyobb és végső boldogság állapota. Mindazok, akik Isten kegyelmében 
halnak meg és nincs szükségük további tisztulásra, ott vannak Jézus, Mária, az angyalok és a 
szentek körül. A mennyei Egyházat alkotják, ahol látják Istent „színről színre” (1Kor 13,12), a 
szeretet közösségében élnek a Szentháromsággal és közbenjárnak értünk. KEK Kompendiuma 
 

A liturgia sohasem csak egy csoport összejövetele, amely önmagát saját ünnepévé teszi, és 
önmagát ünnepli. Ehelyett azáltal, hogy Jézus Krisztusnak az Atya elé való lépésében 
osztozunk, mind az egész egyház világot átfogó közösségében, mind pedig a communio 
sanctorum-ban, valamennyi szent közösségében állunk. Igen, ez bizonyos mértékben mennyei 
liturgia. A liturgia nagysága valóban az, hogy benne az ég megnyílik és mi beállunk az imádás 
kórusába. Ez az alapja annak, amiért a prefáció ezekkel a szavakkal végződik: a kerubok és a 
szeráfok kórusával együtt énekelünk. S tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül, hanem 
összhangban vagyunk, hogy az ég és a föld közötti határ valóban megnyílt. XVI. Benedek pápa 
 

A menny örömére vágyakozunk, ahol Isten van. Hatalmunkban áll, hogy már most vele legyünk 
a mennyben, már ebben a pillanatban vele legyünk boldogan. De vele most boldognak lenni ezt 
jelenti: segítünk, ahogyan ő segít, adunk, ahogyan ő ad, szolgálunk, ahogyan ő szolgál, 
megmentünk másokat, ahogyan ő megment, szeretünk, ahogyan ő szeret. Huszonnégy órán át 
vele vagyunk, találkozunk vele, amikor a legrémisztőbb álruhát ölti magára. Mert ő azt mondta: 
„Amit a legkisebbnek tesztek, azt nekem teszitek.” Kalkuttai Szent Teréz 
 

„Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik 
szeretik őt.” 1Kor 2,9 
 

Lehet, hogy te is félsz a mennyországtól? Mit tervezel csinálni örökké? – Talán én is annyira 
belefeledkezem ebbe a – most hosszúnak tűnő – átmeneti életbe, hogy azt képzelem, az 
örökkévaló is ehhez fog hasonlítani, ahelyett, hogy engedném Istennek, hogy ez a halandó 
életem hasonlítson a majdanira. Kunszabó Anna 
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Péntek délutánonként 

17:00 órakor 
szeretettel várjuk  

az iskolásokat! 
 

 
 

www.szaleziak.hu 

 

 

EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS 
 

Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy ne 
feledkezzenek el Egyházközségük rendszeres 
támogatásáról! És erre buzdítsanak másokat is! 

Az egyházi hozzájárulás éves mértéke, Püspök 
atya rendelkezése alapján, személyre szabottan 
mindenki éves jövedelemének az 1%-a.  

Az egyházadó befizethető készpénzben a 
szentmisék után a sekrestyében, de van lehetőség 
banki átutalásra is. Az egyházadó befizetésén túl is 
köszönettel fogadunk pénzadományokat! 
A banki átutaláshoz szükséges adatok: 
Kedvezményezett neve:  
Erdőkertesi Római Katolikus Egyházközség 
Erdőkertes, Fő út 53. 
Kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma:  
66000042-11026235 

Közlemény: „egyházadó” (v. egyéb adomány neve) 
 

KÖSZÖNET MINDEN SEGÍTSÉGÉRT! 

KERESZTÉNY FILMKLUB 

 
 

A keresztény filmklub következő 
vetítése egy diákról szól, 

aki szilárd hittel győzi meg 
hallgatóságát és ateista tanárát 

Isten létezéséről. 
 

A film címe: 
ISTEN NEM HALOTT. 

 

A film feliratos. 
 

A vetítés november 20-án, 
vasárnap 15 órakor lesz 

az erdőkertesi  
közösségi teremben, 
és kb.17.30-ig tart. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

PLÉBÁNIAI 
IRODAÜGYELET 
VERESEGYHÁZON 

a felújított plébánia épületben, 
Szentlélek tér (Fő út 93.) 

 

KEDD és CSÜTÖRTÖK 
17:00-18:00 óra között 

 

Irodavezető: Wirth Beáta 
Tel.: 30/261-5521 

 

Plébános: Molnár Zsolt 

Tel.: 20/910 4509 
erdokertes@vaciegyhazmegye.hu 

SZENTSÉGIMÁDÁS 
A TEMPLOMBAN 

 

HÉTFŐ – SZOMBAT: 6:00-7:00 
 

CSÜTÖRTÖK: 18:00-19:00 
 

SZOMBAT: 19:00-19:30 
 

VIRRASZTÁS 
utolsó szombaton 19:30-24:00 



6 

 
VASÁRNAPOK-ÜNNEPEK 

 

ÓRAÁLLÍTÁS: Ne feledkezzünk meg 

róla, hogy október 30-án éjjel 

megkezdődik a téli időszámítás! Az órákat 

hajnali 3-ról 2-re kell állítani. Így egy 

órával többet alhatunk!  

 

MINDENSZENTEK (nov. 1.)       8:00 

 -Jel 7,2-4.9-14         Kötelező ünnep! 

 -1Jn 3,1-3 

 -Mt 5,1-12a 
 

Halottak napja (nov. 2.)               17:30 
 -Jób 19,1.23-27 

 -Róm 5,5-11 

 -Jn 6,37-40 
 

Évközi 32. vasárnap (nov. 6.) 

 -2Mak 7,1-2.9-14 

 -2Tessz 2,16 – 3,5 

 -Lk 20,27-38 
 

Évközi 33. vasárnap (nov. 13.) 

 -Mal 3,19-20a 

 -2Tessz 3,7-12 

 -Lk 21,5-19 
 

KRISZTUS,  A MINDENSÉG  

KIRÁLYA (nov. 20.) 

 -2Sám 5,1-3 

 -Kol 1,12-20 

 -Lk 23,35-43 
 

Advent 1. vasárnapja (nov. 27.) 

 Iz 2,1-5 

 Róm 13,11-14 

 Mt 24,37-44 

KÖZÖSSÉGEK 
 

JÉZUS ÖT SZENT SEBÉT ENGESZTELŐ IMACSOPORT 
 hétfő kb.18:00 (sztmise után a templomban) 

CURSILLO – Szt. Erzsébet csop. (k. terem) 
 havonta, 2. hétfő 18:30 

MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉG (k. terem) 
 kéthetente kedd 18:30  

ÚTKERESŐK (Felnőtt Katekumenátus) 
 kedd 19:15 (Vház, Szentlélek templom, emelet) 

FELNŐTT HITTAN (közösségi terem) 
 kedd 19:30 – nov. 1-jén és 8-án nem lesz! 

KÉZMŰVES KÖZÖSSÉG (közösségi terem) 
 kéthetente szerda 17:00 

ÉLETIGE KÖR (Ek v. Vház, k. terem) 
 kéthetente csütörtök 18:00-19:30  

SZENT MIHÁLY IMACSOPORT (templom) 
 kéthetente csütörtök 19:30-20:30  

DON BOSCO ORATÓRIUM (közösségi ház)  
 péntek 17:00-18:00 – nov. 4-én nem lesz! 

HÁZASPÁROS (családoknál) 
 havonta, péntek 18:30-20:00 

KERESZTÉNY FILMKLUB (k. terem)  
 havonta, vasárnap 15:00 – hirdetés szerint 

 

A FORRÁS-t kiadja 

az Erdőkertesi Római Katolikus Egyházközség 

Felelős kiadó: Molnár Zsolt plébános  

E-mail: erdokertes@vaciegyhazmegye.hu 

Tel.: +36 / 20 / 910-4509  

Szerkesztő: Lugosi Mária 
 

SZENTMISÉK RENDJE 
 

HÉTKÖZNAPI SZENTMISE: 
 HÉTFŐ: 17:30 órakor 

 

ÜNNEPEK ALKALMÁVAL HIRDETÉS SZERINT 
 

VASÁRNAPI SZENTMISÉK: 
 SZOMBAT ESTE: 18:00 órakor 

 VASÁRNAP:   8:00 órakor 
 

GÖRÖG KATOLIKUS LITURGIA: 

 minden hónap 2. és 4. 

 VASÁRNAPJÁN:  11:15 órakor 

KERESZTELÉSSEL 
kapcsolatban érdeklődni lehet 
Molnár Zsolt plébánosnál 

személyesen vagy telefonon:  
20/910 4509 vagy e-mail-ben: 

erdokertes@vaciegyhazmegye.hu 

mailto:erdokertes@vaciegyhazmegye.hu

