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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XV. évfolyam 2. szám 2017. FEBRUÁR 
 

BETEG VALAKI KÖZTETEK? 
Jézus gyógyító ereje a szentségekben 

 

Mindannyian ismerjük a béna ember meggyógyításának a történetét (Mt 9,1-8; Mk 2,1-
12; Lk 5,17-26): a nagy tömeg miatt csak a tetőn leengedve tudják a beteg embert Jézus 
elé vinni. Jézus a betegszállítók hitét látva meggyógyítja a beteget, de nem egészen úgy, 
ahogy a jelenlévők azt várták volna. Először láthatatlan gyógyítás történik – megbocsátja a 
beteg bűneit, majd a látható gyógyítás is megtörténik – az ember megkapja a testi 
egészséget is. Jézus számára a lélek gyógyulása áll az első helyen, mert a bűnösökért 
jött (Lk 5,31-32), és részvéttel fordult minden szenvedő ember felé (Mt 4,23).  

Hogy isteni hatalma és gyógyító ereje a világban maradjon, Jézus az Egyházra 
bízta a gyógyulás szentségeit: a bűnbánat szentségét (szentgyónás) és a betegek 
szentségét. Hatalmat adott az apostoloknak és az ő utódaiknak, a püspököknek és 

papoknak, hogy a bűnbánat szentségében megbocsássák a bűnöket (Jn 20,21-23), a 
betegek szentségében pedig imádság és olajjal való megkenés által gyógyulást 
közvetítsenek a betegeknek (Jak 5,14-16). 

A betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása, felvétele a Betegek 
Világnapjához kapcsolódik, amelyet minden évben február 11-én, Szűz Mária 

lourdes-i megjelenésének emléknapján tart az Egyház. 1858-ban a Szűzanya ezt 
üzente a világnak: „Bűnbánat! Bűnbánat! Bűnbánat!” A jelenés barlangjánál egy forrás 
is fakadt, ahol azóta sok csodás gyógyulás történt, mégis Lourdes elsősorban a 
megtérések, a lelki gyógyulások színhelye a zarándokok ezreinek számára.  

A betegek szentségét felveheti minden hívő, aki súlyos beteg, aki komoly sebészi 
beavatkozás előtt áll, akinek az élete veszélyben van, és mindazok az idősek is, 
akiknek az egészségi állapota koruknál fogva törékenyebbé vált.  

Jézus minden élethelyzetben szeretne velünk lenni. Ne féljünk, engedjük meg Neki, 
hogy a betegségben is velünk lehessen szeretetével, vigasztalásával és gyógyító erejével! 
 

BETEGEK SZENTSÉGE  
Február 12-én vasárnap a 8 órai szentmisében lesz a betegek 
szentségének közösségi kiszolgáltatása. A betegek szentségét felvevők 
részékre a lelki felkészítést február 11-én szombaton, 14 órától 

tartjuk a közösségi teremben, melynek időtartama kb. 1 óra lesz. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
  

       AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKA – 2017. FEBRUÁR 
 

Egyetemes – Azokért, akik megpróbáltatások között élnek, 
főként a szegényekért, a menekültekért, a kitaszítottakért, 
hogy befogadásra és támaszra találjanak közösségeinkben. 
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MI A LITURGIA FŐ CÉLJA? 
A szent liturgia világától teljesen idegen a haszonelvűség, amely mai világunkat egyre jobban 
áthatja. A szentmisének semmiféle praktikus célja és gyakorlati haszna nincsen, mert a szeretet és 
az ünneplés nem ismeri a hasznosság fogalmát. […] Természetesen a szent liturgia tanít, de nem 
úgy mint egy iskolai hittanóra. A liturgia úgy nevel, hogy nem akar nevelni, hanem egyszerűen 
belesodor Isten világába. Nem tanítja a hit igazságait, hanem az ünneplés által testestül-lelkestül 
belevon a hit misztériumaiba. Nem buzdít a jó cselekedetekre, mégis mélyebben indít bennünket a 
jóra, mint egy kiadós erkölcstanóra, mert megváltásunk misztériumainak ünneplése által a 
szentség vonzáskörébe kerülünk. 
A liturgia a közösség egységének és a szeretet kötelékének jele és munkálója, de nem eszköz 
arra, hogy jó közösséget hozzunk létre. A szentmisében azzal a Krisztussal találkozunk, aki azt 
mondta: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és én felüdítelek titeket”, de nem azért 
járunk misére, hogy vigasztalásban és felüdülésben legyen részünk, A szentmise a legszebb 
cselekmény a legszentebb szertartás, amiben csak részt vehetünk, mégse csupán az esztétikai és 
érzelmi élményt keressük benne. Még a lelki haszon is mellékes. Ezért a szentmisét egyszerű 
lélekkel, szeretettel fogadjuk Isten kezéből, és bízzuk rá, hogy éppen most mit is akar benne adni 
nekünk. A liturgia eucharisztikus, hálaadó jellegéből fakadóan arra nevel minket, hogy köszönjünk 
meg mindent, ami az Atyától jön, beleértve magunkat és a másikat is. Ez a legjobb ellenszere a 
fogyasztói társadalom önző mentalitásának. Amennyiben sikerül családunkban, közösségünkben 
meghonosítanunk ezt az eucharisztikus szemlélet- és létmódot, Egyházunk megújul, társadalmunk 
fokozatosan átalakul. Hiszen a liturgiának nem célja, de az imádás és felajánlás által igenis 
gyümölcse az objektív világ Lélek szerint való újrastrukturálása.  

HOL A HELYE A LITURGIKUS LELKISÉGNEK 
A KATOLIKUS LELKISÉGI IRÁNYZATOK KÖZÖTT? 

A liturgikus lelkiség nem egy a lelkiségi mozgalmak közül, hanem minden katolikus lelkiség alapja kell 
hogy legyen, hiszen nem ez vagy az a lelkiség tartja fenn a keresztény életet, hanem a keresztény 
élet, a liturgiában megvalósuló szentségi élet adja a lelkiséget. A lelkiségi mozgalmak az Egyház egyik 
vagy másik vonását emelik ki, a liturgikus mozgalmak viszont minden korszakban a lényegre irányítják 
a figyelmet. 
Minden emberben van valamiféle liturgikus ösztön. A mai ifjúság is szomjazza a rítust, de mivel nincs, 
aki bevezesse őket a keresztény liturgia csodálatos világába, arra kényszerülnek, hogy maguk 
alakítsanak ki saját, olykor romboló rítusokat. Ezért az újraevangelizáció magában kell hogy foglalja az 
új nemzedékek bevezetését a szentélybe, aminek persze megvan a maga rendje, ki nem hagyható és 
fel nem cserélhető állomásai. Mindenekelőtt a gyakorló keresztényekkel kell mélyebben 
megismertetni hitük gazdagságát és szépségét a szent liturgia által. A legsürgetőbb feladat a liturgikus 
nevelés, kezdve a szentségi előkészítőkön. Hiszen a szentségek kiszolgáltatása minden egyes 
esetben valamilyen liturgikus aktus keretében történik, ahol a liturgikus cselekmény nem egy 
esetleges, tetszőlegesen változtatható koreográfia, hanem olyan esemény ahol a hívő magával a 
megváltó Krisztussal találkozik. 
De a modern aszkézis, az életszentségre törekvés is a liturgiából táplálkozik. Nem fogakat 
összeszorítva kell küszködünk, hanem úgy haladunk igazán előre a lelki életben, hogy miután 
megtapasztaltuk az imádás és hódolat ízét, amelyet a liturgia megkóstoltat velünk, egyre jobban 
kezdünk vágyódni oda, ahol teljes és örök az istendicséret. Ez a hiteles papi lelkiség alapja, ez a 
mindennapi keresztény életet tápláló forrás. Annak a papnak, annak a hívőnek, aki megkapta a liturgia 
szeretetének ajándékát, nem kell a tisztátalansággal küszködnie, mert egy életre megjelölte őt az az 
isteni szerelem, melynek kifejezője, közvetítője, „szeretetnyelve” az Anyaszentegyház liturgiája. 

(Barsi B.)  
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Péntekenként 17:00 órakor 
szeretettel várjuk  

az iskolásokat! 
 

 

 

 

MOSOLYGÓ CSALÁDOK!  
A legnagyobb fejtörést az okozta, hogy milyen címe 

legyen a gondolataimnak, amelyet itt az újságban 
szeretnék megosztani arról a kezdeményezésről, ami 
októberben kezdődött és most már kegyelmi 
eredményei is láthatóak. Elkezdődtek a családos 
misék, de hát mindenki mindenkit ismer, de 
valahogyan mégis a gyerekeket is látni kell. 

Ismert az a gondolat, hogy nagy család vagyunk, 
mint egyházközség, és az is ismert, hogy szeretjük 
egymást, de ez most mégis más, legalábbis olyan 
közeli, hogy tényleg itt vannak ők, akik évekkel ezelőtt 
itt Erdőkertesen elindították ezt a közösséget.  

Készülődés, izgatottság, összepillantások, 
mosolygások a közös szentmisére, az élményre, mert 
igen ez itt most élmény. Eleven gyerek, tele energiával, 
hangosabbak egy kicsit, de itt vannak, és azt hiszem ez 
a legfontosabb. Aztán a szentáldozás után a csend, 
olyan csend amelybe belépnek családostul, együtt. 
Titok, de belépve Isten szól hozzájuk, kér tőlük, ők is 
kérnek, sok mindent, de legfőképp egészséget, és Isten 
látja ezt, és látja bennük a szentté válás csiráját, az 
örömöket és ezzel a havi egy reggeli szentmisével 
rendszert alakítunk ki bennük, bennünk, mindenkiben. A 
többi már Isteni álom!                Várady Laci  
 

 

KERESZTÉNY FILMKLUB 
 

 
 

A keresztény filmklub februárban egy 
magyar rendezésű filmet mutat be, 

"ÚJ ESÉLY" címmel, 
melyben a főhős, életének mélypontján 

megtér Istenhez,  
és ezáltal élete újra kivirágzik. 

 

A vetítés február 19-én,  
vasárnap 15 órakor lesz  

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

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

A keresztény filmklub hirdetései a 
plébánia honlapján, a 

http://erdokertes.vaciegyhazmegye.hu/filmklub/ 
címen is megtalálhatók. 

 

 

PLÉBÁNIAI IRODAÜGYELET 
2112, VERESEGYHÁZ Fő út 93. 

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

 

Plébános: Molnár Zsolt 
erdokertes@vaciegyhazmegye.hu 

Tel.: 20/910 4509  
 

Irodavezető: Wirth Beáta 
elérhető személyesen munkanapokon 

8-12 óra között a plébánián, vagy: 

Tel.: 30/261-5521 
 

 

 

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) 
 

KÖSZÖNET MINDEN 

TÁMOGATÁSÉRT! 

http://erdokertes.vaciegyhazmegye.hu/filmklub/
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erdokertes.vaciegyhazmegye.hu 

 
Az egyházközségi honlapon megtalálható többek 
között: a miserend, a vasárnapi hirdetés, a Forrás 
újság, a hivatalos ügyintézésekhez szükséges 
elérhetőségek, valamint a közösségekkel, 
rendezvényekkel kapcsolatos információk is. 

 
VASÁRNAPOK 

 

Évközi 5. vasárnap (febr. 5.) 

 -Iz 58,7-10 

 -1Kor 2,1-5 

 -Mt 5,13-16 
 

Évközi 6. vasárnap (febr. 12.) 

 -Sir 15,16-21            betegek szentsége, 

 -1Kor 2,6-10                   családos mise 

 -Mt 5,17-37 
 

Évközi 7. vasárnap (febr. 19.) 

 -Lev 19,1-2.17-18 

 -1Kor 3,16-23 

 -Mt 5,38-48 
 

Évközi 8. vasárnap (febr. 26.) 

 -Iz 49,14-15            gyűjtés a katolikus 

 -1Kor 4,1-5                     iskolák javára 

 -Mt 6,24-34 
 

Ünnepek februárban 
 

  2. Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő) 

  3. Szent Balázs püspök, vértanú 

11. Lourdes-i Szűz Mária 

14. Szent Cirill és Metód, Eu.társvédőszentjei 

22. Szent Péter apostol székfoglalása 

23. Szent Polikárp püspök, vértanú 

24. Szent Mátyás apostol 

KÖZÖSSÉGEK-ERDŐKERTESEN 
 

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

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

FELNŐTT HITTAN (közösségi terem) 
 kedd 19:30 – február 14-től 

KÉZMŰVES KÖZÖSSÉG (közösségi terem) 
 kéthetente, szerda 17:00 – hirdetés szerint 

TEMPLOMI KÓRUS (közösségi terem) 
 szerda 19:00 

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 
 

KÖZÖSSÉGEK-VERESEGYHÁZON 
 

CURSILLO – havonta, 2. hétfő 18:30 
ÚTKERESŐK – hetente, kedd 19:15 
ÉLETIGE KÖR – kéthetente, csütörtök 18:00 

SZENT MIHÁLY – kéthetente, csütörtök 20:00 

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 

Február 6-án igeliturgia lesz szentmise helyett! 
 

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 

http://www.erdokertes.vaciegyhazmegye.hu/
mailto:erdokertes@vaciegyhazmegye.hu

