
1 

 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

 FORRÁS 
XV. évfolyam 8. szám 2017. AUGUSZTUS 
 

SZENTMISÉK RENDJE 
AUGUSZTUS VÉGÉIG 

 

SZOMBAT 18:00 evangélikus templom 
VASÁRNAP 7:30 evangélikus templom 

HÉTFŐ 17:30 (katolikus) közösségi terem 
(minden szokásos imaalkalom is a közösségi teremben lesz) 

 

Köszönjük Evangélikus Testvéreinknek, hogy templomfelújítás 
idejére segítséget nyújtanak, és a rendelkezésünkre bocsátották 

az Evangélikus Templomot! 
 

 

SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE 
Augusztus 15-én kedden, Nagyboldogasszony ünnepén  

17:30 órakor lesz szentmise az evangélikus templomban. 
Ne feledkezzünk el arról, hogy ez kötelező ünnep, vagyis közösen, 

szentmisén való részvétellel ünneplünk. 
Veresegyházon és Vácbottyánban 18:30 órakor lesznek a szentmisék. 

 

 

SZENT ISTVÁN KIRÁLY 
Augusztus 20-án vasárnap, Magyarország Fővédőszentjének 
az ünnepén is 7:30 órakor lesz a szentmise, az evangélikus 
templomban.  

 

 

TEMPLOM MEGÁLDÁS ÉS VENI SANCTE 
Szeptember 3-án vasárnap tartjuk egyházközségünk tanévnyitó 
szentmiséjét. Az újra 8:00 órakor kezdődő szentmise alkalmával 
Beer Miklós püspök atya megáldja a felújított templomunkat!   
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AMIKOR A LITURGIÁBAN ÁLLUNK 
 
A templom-felújítás miatt a közösségi teremben és az evangélikus templomban tartjuk a 

szentmiséket. A megváltozott körülmények tőlünk is nagyobb odafigyelést és 

tudatosságot követelnek a liturgia végzésében. A legszembetűnőbb változás az eddig 

megszokotthoz képest, hogy a térdelésre alkalmas térdeplő hiánya valamint a 

helyszűke miatt letérdelés helyett felállunk. (A „Szent vagy” eléneklése utántól az 

áldozásig állunk.) De, nem tiszteletlenség ez? Miért nem jobb inkább ülve maradni? 

Vagy miért nem csinálhatok, amit akarok? Miért mondják meg, hogy mikor, mit tegyek? 

Gondolhatnánk... Jó, ha az elején leszögezzük: a liturgiában semmi sem történik 

véletlenül! Minden szónak, színnek, illatnak, dallamnak, gesztusnak fontos üzenettel 

bíró jelentése van. Most az állásról lesz szó. 
 

A szentmise folyamán szokásosan a következő alkalmakkor 

kell állnunk: -a bevonulási énektől az első könyörgésig,  

-az Alleluja (nagyböjtben evangéliumi vers) alatt,  

-az Evangélium hallgatása közben, -a Hitvallás alkalmával,  

-a hívek könyörgésekor, -az Úr imádsága és a békerítus 

alatt, -áldozáskor (körmenet) és -a záró áldás alatt.  
 

Amikor (fel)állunk, azzal mindig van valamilyen szándékunk, célunk: 

1. Az állás kifejezi a TISZTELETET; akkor állunk föl, ha magasabb rangú személy 

jelenlétében vagyunk. Tehát felállásunkkal ELISMERJÜK, hogy valaki nagyobb, 

fontosabb, mint mi. Őskeresztény testvéreink például az egész szentmisét állva 

ünnepelték! 

2. A felállás megmutatja KÉSZSÉGÜNKET a figyelemre, arra, hogy a másik szavát 

komolyan vesszük, tiszteletben tartjuk; azt akarjuk, hogy minden aszerint történjen. 

Éberek vagyunk, és készen állunk a szolgálatra. 

3. Továbbá a felállás ENGEDELMESSÉGÜNKET is kifejezi, hogy nem csak elismerjük 

a másik magasabb rangját, hanem elfogadjuk irányítását is, és aszerint élünk. A szolga 

nem ülve szolgálja Mesterét, hanem állva figyeli, hogy mire van szüksége, mindig 

rendelkezésére áll. 

4. Az állás kifejezi saját MÉLTÓSÁGUNKAT is; Isten gyermekei vagyunk 

keresztségünk által. Mivel Urunk, Jézus Krisztus király, mi az ő királyi népe vagyunk. 

Ezt a méltóságot „élvezzük”, amikor Isten előtt felállhatunk, szabad gyermekeiként, 

királyi dicsőségében is osztozva. 

5. Az EGYSÉGET is kifejezi az állás és azt, hogy mi mind EGYENRANGÚAK 

vagyunk egymással. Minden azonos testtartás végső soron a hívők közösségének 

összetartását és egységét is kifejezi. 

6. És végül, az Isten jelenlétében való állás, egy kicsit elővételezése annak a 
jövőbeli pillanatnak is, amikor majd mindannyiunknak ISTEN SZÍNE ELÉ kell állnunk...  
 

Összefoglalva: ha nincs módunk letérdelni Jézus jelenlétében, állni nem tiszteletlenség, 
ülve maradni inkább… (természetesen, ez nem vonatkozik a betegekre, akik az 
egészségi állapotuk miatt nem tudnak sem felállni sem letérdelni)  
Persze, a térdelésnek és ülésnek is megvan a helye és értelme a liturgiában. Ezekről 
majd legközelebb…   

(Fogassy J.: A szentmise katekézise) 
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ADOMÁNYGYŰJTÉS 
A KÖZEL-KELETI 

KERESZTÉNYEK SZÁMÁRA 
 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
ismerve sok keresztény közösség 

helyzetét úgy döntött, hogy az üldözött 
közel-keleti keresztények megsegítésére 
online adománygyűjtést hirdet, amelyhez 

egy erre a célra létrehozott 
bankszámlaszámon keresztül lehet 

hozzájárulni. MKPK, CIB Bank  

11100104—18181490—14000003 

PLÉBÁNIAI IRODAÜGYELET 
2112, VERESEGYHÁZ Szentlélek tér 1-3. 

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 
 

 

A TEMPLOM FELÚJÍTÁS HÍREI 
 

A templomunk felújítása során már elkészült a villamos hálózat átépítése, 
a hangosítás és a riasztó rendszer vezetékeinek átépítése és bővítése.  

Kialakításra került egy "informatikai hálózat" előkészítése is a projektoros 
kivetítéshez (hátha lesz egyszer).  

A sekrestye átjáró ajtó szerkezetének felújítása és üvegesre való 
átalakítása is elkészült. A festési munkák előkészítése (vakolat-javítás, 
glettelés) folyik jelenleg. 

Az elkövetkező hetekben a festés, a kórus burkolása, a kis torony vakolása 
készül el.  

Előreláthatóan augusztus 22-én hordjuk vissza a nagyobb berendezési 
tárgyakat a templomba és folyamatosan kerül minden a helyére. Ettől az 
időponttól folyamatosan szükség lesz ügyes takarító kezekre egészen 
szeptember 1-jéig.  

A takarítás szervezése Ugariné Ani feladata, nála lehet jelentkezni. Szintén 
ekkor kezdődik a szentély bútorzat felújítása és javítása.  

Augusztus 28-29-én kerül sor az új orgona beállítására és hangolására. 
A későbbiek folyamán a " Kaláka" munkákhoz a konkrét időpontokat 

hirdetni fogjuk.               Kupeczky Zoli gondnok 
 

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKA: AUGUSZTUS 
 

Egyetemes – Korunk művészeiért, hogy tehetségük művein 

keresztül segítsenek mindenkinek felfedezni a teremtett világ 
szépségét! 
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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 
 

VASÁRNAPOK 
 

URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA (aug. 6.)  

 -Dán 7,9-10.13-14 

 -2Pét 1,16-19 

 -Mt 17,1-9 
 

Évközi 19. vasárnap (aug. 13.) 

 -1Kir 19,9a.11-13a                  Gitáros mise 

 -Róm 9,1-5 

 -Mt 14,22-33 
 

NAGYBOLDOGASSZONY (aug. 15.) 

Szűz Mária mennybevétele – kötelező ünnep! 

 -Jel 11,19a. 12,1-6a.10                        17:30 

 -1Kor 15,20-27 

 -Lk 1,39-56 
 

Évközi 20. vasárnap (aug. 20.) 

 -Péld 4,10-15.18-27 

 -Ef 4,17-24 

 -Mt 7,24-29 
 

Évközi 21. vasárnap (aug, 27.) 

 -Iz 22,19-23 

 -Róm 11,33-36 

 -Mt 16,13-20  

SZENTMISÉK RENDJE 
 

HÉTKÖZNAPI SZENTMISE: 
 HÉTFŐ: 17:30 órakor 

 

ÜNNEPEK ALKALMÁVAL HIRDETÉS SZERINT 
 

VASÁRNAPI SZENTMISÉK: 
 SZOMBAT ESTE: 18:00 órakor 

 VASÁRNAP:   7:30 órakor 
 

GÖRÖG KATOLIKUS LITURGIA: 

 minden hónap 2. és 4. 

 VASÁRNAPJÁN:  11:15 órakor 
A KÖZÖSSÉGI TEREMBEN 

EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS 
 

Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy ne 
feledkezzenek el Egyházközségük rend-
szeres 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 lehető-
ség banki átutalásra is. Az egyházadó befizeté-
sén túl is köszönettel fogadunk pénzadományokat! 
 

A banki átutaláshoz szükséges adatok: 
Kedvezményezett neve:  
Erdőkertesi Római Katolikus Egyházközség 
2113 Erdőkertes, Fő út 53. 
Kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma:  
66000042-11026235 
Közlemény: „egyházadó” (v. egyéb adomány) 
 

KÖSZÖNET MINDEN TÁMOGATÁSÉRT! 
 

KERESZTELÉSSEL 
kapcsolatban érdeklődni lehet 
Molnár Zsolt plébánosnál 

személyesen vagy telefonon:  

20/910 4509 vagy e-mail-ben: 
erdokertes@vaciegyhazmegye.hu 

erdokertes.vaciegyhazmegye.hu 

Az egyházközségi honlapon megtalálható a 
miserend, a vasárnapi hirdetés, a Forrás 
újság, közösségi információk és a hivatalos 
ügyintézésekhez szükséges elérhetőségek. 

 

AUGUSZTUS 21-ÉN 

HÉTFŐN 17:30-KOR 
IGELITURGIA LESZ! 

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

