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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XIV. évfolyam 10. szám 2016. OKTÓBER 
 

erdokertes.vaciegyhazmegye.hu 
OKTÓBER 1-JÉTŐL 

Elindul az erdőkertesi egyházközség honlapja azzal a szándékkal, hogy ez a 

lehetőség is segítsen bennünket azon az úton, amelyen az Urat akarjuk 
követni. A Vele való találkozás legközpontibb helye a szentmise. Az Ő Igéjével 

és az Eukarisztiával táplálkozunk, hogy az Ő szeretetének és irgalmának a tanúi 

lehessünk. Másik fontos vágyunk, hogy közösségeink által növekedni tudjunk a 
testvéri szeretetben.  

A honlap segítséget nyújt a közösségekkel és az eseményekkel kapcsolatos 
tájékozódásban. Hívunk fiatalt és „régebb óta fiatalt”, családokat és egyedül 

lévőket, mindenkit, hogy együtt járjuk az utat. Gyengeségeinkkel és 

korlátainkkal együtt is segítsük egymást, hogy növekedhessünk az Úr iránti és 
az egymás iránti szeretetben, legyünk örömteli és odafigyelő közösség. 

      Zsolt atya 
 

A honlapon megtalálhatjuk többek között: a miserendet, a vasárnapi 
hirdetéseket, a Forrás újságot, a hivatalos ügyintézésekhez szükséges 

elérhetőségeket, és a plébániai közösségekkel kapcsolatos 
információkat is. Reméljük, hogy hasznos segítség lesz minden 

odalátogató számára! 
 

MINDENSZENTEK 
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. 

HALOTTAK NAPJA 
November 2-án 17:30 órakor tartunk szentmisét. 

 

KATOLIKUS HITTAN FOGLAKOZÁS 
AZ ÓVODÁKBAN OKTÓBERTŐL 

HÉTFŐ 15:15-15:45 óra között: a Szőlőfürt Református Óvodában. 

CSÜTÖRTÖK 15:15-15:45 óra között: a Ki akarok nyílni Óvodában. 
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AZ IRGALMASSÁG SZENTÉVE 
 

25. A rendkívüli Szentév célja, hogy a mindennapjainkban éljük meg az 
irgalmasságot, mely az Atyától szüntelenül árad felénk. A Jubileum során 
engedjük, hogy Isten meglepjen bennünket. Ő soha nem fárad bele, hogy kitárja 
szíve kapuját, és újra meg újra megmutassa, hogy szeret bennünket és meg 
akarja osztani velünk az életét. Az Egyház határozottan érzi a sürgetést, hogy 
hirdesse Isten irgalmasságát. Élete akkor valódi és hiteles, amikor 
meggyőződéssel hirdeti az irgalmasságot. Tudja, hogy elsődleges feladata – 
főként az olyan nagy reményekkel és erős ellentmondásokkal teljes időszakban, 
mint korunk – mindenkit bevezetni Isten 
Krisztus arcán szemlélt irgalmasságának 
misztériumába. Az Egyház arra hivatott, hogy 
elsőként legyen az irgalmasság őszinte tanúja, 
azáltal, hogy úgy hirdeti és éli meg, mint Jézus 
Krisztus kinyilatkoztatásának a központját. A 
Szentháromság szívéből, Isten misztériumának 
legmélyéből fakad és árad szüntelenül az 
irgalmasság nagy folyama. E forrás soha nem apadna el, bármilyen sokan is 
közelednek hozzá. Amikor csak szüksége van rá valakinek, hozzá siethet, mert 
Isten irgalmassága végtelen. Ilyen kifürkészhetetlen az irgalmasság 
misztériumának mélysége, ennyire kimeríthetetlen a belőle áradó gazdagság.   

E Jubileumi Évben az Egyház legyen Isten szavának visszhangja, mely 
határozottan és meggyőzően szólal meg mint a megbocsátás, a támogatás, a 
segítség, a szeretet gesztusa és szava. Soha ne fáradjon bele abba, hogy 
fölkínálja az irgalmasságot, és legyen mindenkor türelmes a megbocsátásban és a 
bátorításban. Szólaljon meg az Egyház által minden férfi és nő hangja, s 
bizalommal és szüntelenül ismételje: „Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról 
és szeretetedről, mely örökkévaló” (Zsolt 25,6). 

 

(Ferenc pápa: „Misericordiae Vultus” (Az Irgalmasság Arca) kezdetű bullájából, 25.) 

 

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! 
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IMÁDSÁG A SZENTÍRÁSSAL II. 
(Ignáci szemlélődés) 

 

I. AZ IMA ELŐKÉSZÍTÉSE (5-10 PERC) 
1. Elolvasom a szentírási szakaszt legalább kétszer – az értelmemmel és a szívemben.  
2. Ami megérintett a szövegből, azzal kapcsolatban megfogalmazok egy kérést, ami 
egyszerre kapcsolódik a szöveghez és az életemhez. Ezt csak Isten ajándékozhatja 
nekem az Ő kegyelmeként.  
3. Eldöntöm, hol és mennyi időt (20-30-60 perc) szeretnék imában tölteni, s ima 
közben nem változtatok ezen. 
 

II. AZ IMA 
1. Isten jelenlétébe helyezkedem (testtartás, megérkezés). Elképzelem, hogy Isten 
színe előtt állok. 
2. Elmondom a bevezető imát:  

„Uram, add, hogy ezt az időt egészen Neked tudjam adni mindazzal,  
amim van és ami vagyok. Legyen ez a Te dicsőségedre,  
tiszteletedre és szolgálatodra.” 

3. Kérem a kegyelmet, ami előzőleg megfogalmazódott bennem. 
4. Röviden felidézem az evangéliumi történetet, amit szemlélni készülök. 
5. Elképzelem a helyszínt, ahol a jelenet játszódik. 
6. Az ima során úgy képzelem el a jelenetet, hogy magam is ott vagyok - külső 
szemlélőként vagy az események részeseként. Látom a személyeket, hallgatom 
beszédüket, figyelem cselekedeteiket. Ott időzök el, ahol leginkább érintve érzem 
magam. Igyekszem mindebből saját életemre is tanulságokat levonni. 
7. Ami megérintett, arról baráti beszélgetésbe kezdek Jézussal, vagy a Szentháromság 
másik két személyével. 
8. Befejezem egy Miatyánkkal vagy egy Dicsőséggel. 
 

III. VISSZATEKINTÉS (8-10 PERC) - LEHETŐLEG ÍRÁSBAN  
1. Mely szó, mondat, kép hatott rám leginkább? 
2. Milyen belső megmozdulásokat tapasztaltam? 
3. Mi ragadott meg Jézus személyében? 
4. Mit ismertem fel Istenről és önmagamról az imában?  
5. Milyen kegyelmet kértem és kaptam? 
6. Mire szeretnék visszatérni későbbi imáimban? 

www.jezsuita.hu 
 
 
 
 
 
 
 

A SZENTATYA IMASZÁNDÉKAI OKTÓBERBEN 
 

Egyetemes: Hogy az újságírókat munkájuk végzése során az igazság 

iránti tisztelet és erős etikai érzék vezesse. 
Evangelizációs: Hogy a Missziók Világnapja megerősítse minden 

keresztény közösségben az Evangélium hirdetésének örömét és 
felelősségét! 

http://www.jezsuita.hu/
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ERDŐKERTESI CSALÁDOKKAL VOLTUNK  
TÁBOROZNI A NYÁRON 

22 gyermek és 20 felnőtt, azaz 10 család Erdőkertesről. Ennyien vágtunk neki a nagy kalandnak, 
hogy egy hétvégét együtt töltsünk Mátraszentimrén. A csapat tagjai már jó ideje ismerték egymást 
(mivel évközben havi rendszerességgel is találkozunk), de ilyen ottalvós, több napos együttléttel 
először próbálkoztunk. Ezért mindenki izgatottan várta az eseményt. 

Augusztus közepén, nyári hangulatban fogtunk hát neki az útnak. A szállásunk a Stella katolikus 
üdülőtábor volt, ami csendes ugyanakkor egy nagyon szép, fenyvesekkel tarkított, kerítéssel körülvett 
helyen terült el. Ideális volt a gyermekek számára, mert egyrészt sok szabadtéri játékra adott 
lehetőséget, másrészt a zárt terület megnyugtatta a szülőket is, hogy a gyermekeiket biztonságban 
tudhatták. Az éjszakákat családias (2, 3, 4, és 6 ágyas) szobákban tölthettük, valamint ezen felül az 
üdülőház teljes ellátást biztosított számunkra az étkezés terén is. A költségek egy részét mi álltuk, de 
támogatásban is részesültünk a váci egyházmegyei püspökség által, amit nagyon szépen köszönünk. 

És hogyan éreztük magunkat? Íme, néhány részlet a résztvevők tollából írt beszámolókból:  
„Nagyon jól éreztük magunkat Mátraszentimrén. A tábor területén a gyerekek szabadon 
szaladgálhattak, játszhattak, miközben a felnőttek nyugodtan beszélgethettek. A 
reggeleket indító közös ima igazán meghitt volt, a gyerekeket is magával ragadta. 
Napközben nagyszerű közös programokon vehettünk részt: volt akadályverseny 
izgalmas, mozgalmas és gondolkodtató feladatokkal, a gyerekek a számháborút élvezték 
a legjobban, és nem maradt el a tűzrakás-szalonnasütés sem, ami maradandó élmény 
volt. A gyerekek még egy hónappal a tábor után is ujjongva ezt mondták: „Nagyon 
kirááály volt! Sokat fociztunk, számháborúztunk, tüzet raktunk és szalonnát sütöttünk és 
sokáig fent lehettünk!”       Magyar család 
 

„Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy ott lehettünk. Nagyon sok remek és szép élménnyel 
gazdagodtunk, gyerekek és felnőttek egyaránt jól éreztük magunkat. Külön örültem a 
reggeli közös áhítatnak, mert nagyon jó ötletet és követendő példát adott itthoni 
megvalósításra! A gyerekeknek a gyermektársaság, a természet adta játéklehetőségek, az 
erdő, a játszótér és persze a számháború tetszett a legjobban. Számomra hatalmas öröm 
volt, a táborban a Lajos atya által celebrált mise, ahol több volt a gyermek, mint a felnőtt. 
:) Hálás szívvel gondolunk vissza más táborlakókra, akik vigyáztak a gyermekeinkre, hogy 
mi a párommal "kettesben" is elmehessünk a vasárnapi szentmisére. Hálásak vagyunk a 
jó társaságban megtett vasárnapi misére vezető erdei sétáért is!  
Minden szervezőnek-segítőnek-állomásfőnöknek köszönjük!!! Voltaképp mi csak hálásak 
tudunk lenni, mert ezen a hétvégén csak kaptunk és kaptunk és kaptunk az Úr jóságából 
mindenki által! :)”          Vértes család 
 

Szeretettel várunk minden csatlakozni vágyó családot az erdőkertesi házaspáros-családos 
közösségünkbe, ahol a cél a keresztény értékek ápolása és megtartása a családban. A nyári tábor 
mellett több összejövetelt is szervezünk az év során: rendszeresen a házaspárok számára, valamint 
időnként az egész család számára is. 

A házaspáros összejöveteleken a házaspárok megoszthatják egymás közt tapasztalataikat és 
gondolataikat pl. a hitvesi élet, a gyereknevelés és még sok egyéb a vallást is érintő témák terén. A 
közös családos együttlétek pedig egy-egy bográcsozás, szalonnasütés, társasjátékozás, kirándulás 
vagy éppen egy közös nyári családos tábor keretében történnek.  

Házaspáros összejöveteleinket havonta tartjuk péntekenként 18.30 és 20.30 között.  
Kapcsolat: Rákóczi Bálint, tel: 0620-9849755, email: b.rakoczi@gmail.com  

mailto:b.rakoczi@gmail.com
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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 

az Ószövetségből ismert 
 

JÓZSEF 
 

történetét dolgozza fel. 
(A film címe is: József.) 

 

A vetítés október 9-én, 
vasárnap 15 órakor lesz 

az erdőkertesi 
közösségi teremben, 
és kb.18.30-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 
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VASÁRNAPOK 

 

Évközi 27. vasárnap (okt. 2.) 

 -Hab 1,2-3; 2,2-4 

 -2Tim 1,6-8.13-14 

 -Lk 17,5-10 
 

Évközi 28. vasárnap (okt. 9.)  
 -2Kir 5,14-17 

 -2Tim 2,8-13 

 -Lk 17,11-19 
 

Évközi 29. vasárnap (okt. 16.) 

 -Kiv 17,8-13 

 -2Tim 3,14 – 4,2 

 -Lk 18,1-8 
 

Évközi 30. vasárnap (okt. 23.) 

 -Sir 35,15b-17.20-22a 

 -2Tim 4,6-8.16-18 

 -Lk 18,9-14 
  

Évközi 31. vasárnap (okt. 30.) 

 -Bölcs 11,22 – 12,2 

 -2Tessz 1,11 – 2,2 

 -Lk 19,1-10 

 

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 

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  

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 

BEER MIKLÓS PÜSPÖK 
ATYA RENDELKEZÉSE 

Beer Miklós püspök atya rendelkezése 
alapján a Váci Egyházmegyében 2017. 
január 1-jétől a „misemondatás” gya-
korlatát felváltja az „imaszándék” kérés.  
 

Imaszándékot kérhet bárki Szentmisére, 
Igeliturgiára, korlátozás nélküli számban.  
 

A kéréseket az egyetemes könyörgések-
ben meg is fogalmazzuk.  
 

Ehhez kapcsolódóan nincs meghatározott 
stóladíj, viszont a kérésekért önkéntes 
adományt a templomi perselybe 
köszönettel elfogadunk. 

mailto:erdokertes@vaciegyhazmegye.hu

