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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XV. évfolyam 10. szám 2017. OKTÓBER 
 

HANGVERSENY 
2017. október 7-én szombaton, a reformáció emlékévéhez kapcsolódóan 

hangverseny lesz az erdőkertesi református templomban, a Pasaréti Palló Imre 

Énekkar közreműködésével, 17:00 órai kezdettel. Szeretettel várnak mindenkit! 
 

ORSZÁGOS ZARÁNDOKLAT 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia október 13-án, pénteken országos 

zarándoklatot szervez a soroksári Fatimai Szűzanya tiszteletére épült Szent István 

Király Plébániatemplomhoz, a fatimai jelenések 100. évfordulója 
alkalmából. Ugyanitt az ünnep másnapján, október 14-én, szombaton egy 

konferencián vehetnek részt az érdeklődők. Minden egyházmegyéből várják a 

híveket. További információk a www.katolikus.hu-n olvashatók. 
 

MINDENSZENTEK 
November 1-jén szerdán, Mindenszentek ünnepén 8:00 órakor lesz 

szentmise templomunkban. Ne feledkezzünk el róla, hogy kötelező ünnep! 
(vagyis, szentmisén való részvétellel, közösen ünnepeljük ) Mivel halottak 

napja idén munkanap, a temetői közös imádság és sírkőmegáldás szintén 

1-jén, a szentmise után 9:00 órakor lesz. A sírkőmegáldásra vonatkozó 

kéréseket Bazsik Ferencné temetőgondnoknál és a sekrestyében is lehet jelezni. 
 

HALOTTAK NAPJA 
November 2-án Veresegyházon 18:30 órakor lesz szentmise! 

 

ÁLLÁS HIRDETÉS 
A veresegyházi Szent Pio Idősek Klubja ápolói vagy szociális végzettséggel 

rendelkező munkatársat keres 8 órás munkakörbe.  

Jelentkezni szakmai önéletrajz benyújtásával lehet vagy személyesen a Szent 
Pio Idősek Klubjában, vagy e-mailben a gkovacs.ilona@gmail.com, illetve 

postai úton a Szentlélek tér 1-3. címen lehet. 
 

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKA: OKTÓBER 
 

EGYETEMES – A munka világáért, hogy mindenki számára biztosított legyen a 
tisztelet és a jogvédelem, és hogy a munkanélküliek lehetőséget kaphassanak 
a közjó építésében való részvételre. 
  

http://www.katolikus.hu/
mailto:gkovacs.ilona@gmail.com


2 

Egy szemlélődő ima: a RÓZSAFÜZÉR 
 
A rózsafüzér Mária tapasztalásából kiindulva kifejezetten szemlélődő imádság. „Szemlélődés 
nélkül a rózsafüzér lélektelen test, s mondása azzal a kockázattal jár, hogy formulák 
mechanikus ismétlése lesz, és ellentmond Jézus intelmének: ‘amikor imádkoztok, ne 
beszéljetek sokat, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy a bőbeszédűségükért találnak 
meghallgatást’ (Mt 6,7). A rózsafüzér mondása természete szerint nyugodt, szinte 
késleltetten lassú ritmust igényel, ami elősegíti az imádkozóban az elmélkedést az Úr élete 
misztériumairól, melyeket annak szívén keresztül lát, aki a legközelebb állt az Úrhoz, s 
melyekből elmondhatatlan gazdagság fakad.” (Boldog VI. Pál pápa)  
 

Mária szemlélődése elsősorban emlékezés. Az emlékezést azonban a szó – héberül zakar – 
bibliai értelmében kell vennünk, amennyiben jelenvalóvá teszi Isten üdvtörténeti műveit. A Biblia 
üdvözítő események elbeszélése, melyeknek csúcspontja Krisztusban van. Ezek az 
események nem csupán a ‘tegnap’ dolgai, hanem az üdvösség ‘mai napjáé’ is. E megvalósítás 
különösen a liturgiában történik: mindaz, amit Isten századokkal korábban tett, nem csupán az 
akkori tanúkat érintette, hanem kegyelmi ajándékával minden idők emberét eléri.  
 

Arra is emlékeztetnünk kell, hogy „a lelki élet nem csupán a szent liturgiában való részvétel. 
A keresztény embernek ugyanis, bár a közösségi istentiszteletre hivatott, a szobájába is el 
kell vonulnia, hogy titokban imádkozzék az Atyához (vö. Mt 6,6); sőt az Apostol tanítása 
szerint szüntelenül kell imádkoznia (vö. 1Tessz 6,17).” A rózsafüzér a maga sajátosságaival 
e ‘szüntelen’ imádság része; s ha a liturgia mint Krisztus és az Egyház cselekménye 
kiemelkedően üdvözítő cselekmény, a rózsafüzér mint Krisztusról Máriával együtt való 
elmélkedés üdvös szemlélődés. Amikor ugyanis misztériumról misztériumra elmélkedve 
elmerülünk a Megváltó életében, mindaz, amit Ő tett, s amit a liturgia megjelenít, 
mélységesen sajátja lesz a léleknek, és átformálja életét.  
 

Napjainkban Nyugaton is megfigyelhető a megújult igény az elmélkedésre, amely más 
vallásokban olykor vonzóbb formában mutatkozik. Vannak keresztények, akik engedik magukat 
elcsábítani e formáktól, mert nem ismerik a keresztény szemlélődő hagyományt. A felkínált 
formákban vannak ugyan pozitív s olykor a keresztény tapasztalattal összeegyeztethető 
elemek, mégis gyakran elfogadhatatlan elméleti alapra épülnek. Köztük is nagyon divatos 
módszer az, amely erős spirituális koncentrációt célozva meg, pszichofizikai, ismétlő és 
szimbolikus technikákat alkalmaz. Jóllehet a rózsafüzér is ezen általános vallás-fenomenológiai 
kategóriába tartozik, de olyan sajátos vonásai vannak, melyek a jellegzetesen keresztény 
igényeknek felelnek meg. Valójában ugyanis a rózsafüzér nem más, mint szemlélődési 
módszer. Mint ilyen egy cél elérésére szolgál, és nem válhat öncélúvá.  
 

A rózsafüzérnek mint tárgynak megvan a maga hagyományos formája. Mint ilyen első 
közelítésben nem más, mint az Üdvözlégyek számlálását segítő szemek füzére. De maga a 
tárgy is szimbólum, mely újabb késztetést adhat a szemlélődéshez.  
Az első, amire fel kell figyelni, hogy a rózsafüzér a feszületre 
irányul: tőle indul és hozzá érkezik, mint maga az imádkozás is. 
Hiszen Krisztusban összpontosul a hívők élete és imádsága. 
Minden belőle indul ki, minden feléje irányul, minden általa jut el a 
Szentlélekben az Atyához. Mint számláló eszköz, mely tagolja az 
imádságot, a rózsafüzér a szemlélődésben és a keresztény 
tökéletességben való folytonos haladás szimbóluma. Egy lánc, 
mely Istenhez kapcsol minket, kifejezi a kapcsolatunkat Istennel, 
aki Atyánk. Gyermeki kötelék, mely Máriához kapcsol, de valójában 
magához Krisztushoz. Szép kiterjeszteni a rózsafüzér szimbolikus 
jelentését az emberekkel való kapcsolatainkra is, amennyiben emlékeztet arra a közösségre 
és testvériségre, amely mindannyiunkat Krisztushoz kapcsol.  

(Szent II. János Pál pápa apostoli levele a szent rózsafüzérről, 2002.)  
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GYŐZELEM 
 

Ha elfelejtenek, vagy elhanyagolnak, ha 
tudatosan mellőznek és te mindezt alázattal 
vállalod, és Uradnak hálát adsz minden sértésért 
és megaláztatásért, akkor - az győzelem.  
 

Ha a jót, amit teszel vagy tenni akarsz, mások 
kigúnyolják; ha vágyaid meghiúsulnak; ha a 
többiek pontosan azt teszik, ami neked nem 
tetszik; ha tanácsodat semmibe veszik, 
nézeteidet nevetségessé teszik, s te mindezt 
zúgolódás nélkül, türelemmel, szeretettel 
elfogadod, akkor - az győzelem.  
 

Ha neked minden étel jó, azért mindig hálás 
vagy; ha minden ruházattal, minden társasággal 
és életkörülménnyel, a magányossággal, 
mindennel, ahogy Urad vezet megelégedett 
vagy, akkor - az győzelem.  
 

Ha mások rosszkedvét, ingerültségét, 
panaszkodását, minden rendszertelenségét, 
pontatlanságát, amelyekről te nem tehetsz, - bár 
azokat nem helyesled -, mérgelődés és 
zúgolódás nélkül elviseled, akkor - az győzelem.  
 

Ha a körülötted levők különcségét, lelki 
érzéketlenségét, saját hibáik iránti vakságát 
elnézed, ha másoktól mindenféle üldözést 
elszenvedsz s mind elviseled úgy, amint azt 
Jézus Krisztus hordozta, akkor - az győzelem.  
 

Ha sohasem célod beszélgetésben saját 
személyedet vagy munkádat, sikereidet 
kiemelni; ha nem vágysz mások ajánlására, 
dicséretére; ha szeretsz ismeretlen maradni, 
hogy Krisztusban elrejtett életed legyen, akkor 
- az győzelem.   (vö. Róm 8,35-39) 

  

Egy könyvjelzőről… 

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 
 

  

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 bankszámla száma:  

66000042-11026235 
 

Közlemény: „egyházadó” (v. egyéb adomány) 
 

KÖSZÖNET  
MINDEN 

TÁMOGATÁSÉRT! 

 
Imaszándék-gyűjtő dobozba helyezhetik el 

hálaadásukat, kérésüket a templomban.  
Kérjük, hogy ezeket névtelenül, röviden fogalmazzák 
meg. Az engesztelő imaközösség minden elhelyezett 

szándékot az Úr színe elé visz imáiban. 
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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. 

CSENDES 
SZENTSÉGIMÁDÁS 

 
Csütörtök 18:00-19:00 

Szombat 19:00-19:30 

 

 

 

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 
 
Évközi 26. vasárnap (okt. 1.) 

 -Ez 18,25-28                            Gitáros mise 

 -Fil 2,1-11 

 -Mt 21,28-32 
 

Magyarok Nagyasszonya (okt. 8.) 

 -Sir 24,23-31   

 -Gal 4,4-7 

 -Lk 1,26-28 
 

Évközi 28. vasárnap (okt. 15.) 

 -Iz 25,6-10a 

 -Fil 4,12-14.19-20 

 -Mt 22,1-14 
 

Évközi 29. vasárnap (okt. 22.) 

 -Iz 45,1.4-6                    Missziós Vasárnap 

 -1Tessz 1,1-5b                   Missziós gyűjtés 

 -Mt 22,15-21  
 

Évközi 30. vasárnap (okt. 29.) 

 -Kiv 22,20-26                              Óraállítás 

 -1Tessz 1,5c-10               (Téli időszámítás) 

 -Mt 22,34-40 

 

okt.2.: Őrzőangyalok 
okt.7.: Rózsafüzér Királynője 
okt.18.: Szent Lukács evangélista 

okt.28.: Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok 

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 

KÖZÖSSÉGEK 
 

 

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

MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉG (közösségi terem) 
 kéthetente, kedd 18:30  

FELNŐTT HITTAN (közösségi terem) 
 kedd 19:30  

TEMPLOMI KÓRUS (k. terem/templom) 
 szerda 19:30 

DON BOSCO ORATÓRIUM (közösségi ház)  
 péntek 17:00 
 

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

