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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XV. évfolyam 9. szám 2017. SZEPTEMBER 
 

TEMPLOM MEGÁLDÁS ÉS VENI SANCTE 
 

Szeptember 3-án vasárnap tartjuk Egyházközségünk 
Szentlélek-hívó, tanévkezdő „Veni Sancte” szentmiséjét. 

A reggel 8:00 órai szentmisében Beer Miklós püspök atya 
megáldja a felújított templomunkat és az új orgonát. 
A szentmise után agapét is tartunk. Kérjük, hogy aki teheti,  

étellel-itallal járuljon hozzá az együttléthez.  

Szeretettel várunk mindenkit erre az ünnepi alkalomra! 
 

ORATÓRIUM 
 

Szeretettel várjuk péntek délutánonként 5 órakor az általános 

iskolásokat az Oratóriumban! Első alkalom: szeptember 8. 
 

IMAISKOLA 
 

Az imaiskola csoportok a szeptember 10. utáni héten 

indulnak a megszokott időben és helyen. 
 

FELNŐTT KATEKÉZIS 
 

Bibliai témájú felnőtt katekézist tartunk keddenként este 
fél 8-tól fél 9-ig az erdőkertesi közösségi teremben  

Zsolt atya vezetésével. 
Az első alkalom szeptember 12. kedd.  

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKA: SZEPTEMBER 
 

EVANGELIZÁCIÓS – Plébániáinkért, hogy missziós lelkülettől 
vezetve a hit továbbadásának és a szeretetről való 
tanúságtételnek helyei legyenek. 
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ÜLÉS ÉS TÉRDELÉS A LITURGIÁBAN  
 
A liturgiában semmi sem történik véletlenül. Minden szónak, színnek, illatnak, dallamnak, 

gesztusnak fontos üzenettel bíró jelentése van. Ha nem tudjuk, mit akarunk ezekkel 

kifejezni, akkor úgy tűnhet, hogy teljesen mindegy, hogy mit mondunk, mit éneklünk, mit 

teszünk, ülünk-e vagy állunk. De a liturgia, azaz a szentmise egy családi cselekmény, amit 

együtt végzünk. Ezt az egységet sok módon fejezzük ki, de legfőképp közös válaszainkkal 

és közös cselekedeteinkkel. Így mutatjuk ki hitünket, azt, hogy ismerjük a szentmise minden 

részének lényegét, és hiszünk benne. Az előző hónapban azt vizsgáltuk meg, hogy mi 

mindent fejezünk ki azzal, amikor állunk. Most az ülésről és a térdelésről lesz szó.  
 

MIT JELENT AZ ÜLÉS? Régen nem voltak padok a templomokban, így az emberek vagy 

álltak, vagy térdeltek. Mi viszont elég gyakran ülünk. A szentmisében az ülés nem pihenést, 

unatkozást jelent, hanem a meghallgatás iránti készségünket fejezi ki - azt, hogy befogadjuk, 

amit hallunk, és gondolkodni, elmélkedni akarunk rajta, illetve tanulni belőle. A tanítványság 

jellemző magatartása az ülés: ahogy a nép és a tanítványok Jézus köré telepedtek, amikor 

tanította őket, és ahogy Lázár nővére, Mária is odaült Jézus lábához, hogy hallgassa Őt. 

MIKOR ÜLÜNK? -az olvasmány és a szentlecke hallgatása közben, 

illetve a hozzájuk tartozó válaszos zsoltár alatt; -a homília 

(szentbeszéd) alatt, amely Isten Igéjének a magyarázata; -az 

adományok előkészítése (kenyér és bor felajánlása) alatt, miközben 

Jézussal együtt, a saját életünket is átadjuk az Atyának; -a 

Szentáldozás után, amikor Jézust már magunkhoz vettük, imádjuk 

Őt és Ővele beszélgetünk. 

 

MIT JELENT A TÉRDHAJTÁS ÉS A TÉRDELÉS? Térdet hajtani Isten előtt azt jelenti, hogy 

elfogadjuk, hogy Ő életünk Istene és nincs más isten rajta kívül. A térdhajtás egyenlő az 

imádással. Éppen ezért mi csak az élő Isten előtt hajtunk térdet, aki jelen van az 

Oltáriszentségben. A térdhajtásnál a jobb térdünk érinti a földet. Az emberi gesztusok közül 

a térdelés fejezi ki leginkább azt a tényt, hogy Isten nálunk sokkal nagyobb, jobb, 

tökéletesebb, és mi Őt akarjuk szolgálni. Az alázat, a bizalom, az odaadás és az imádás jele. 

MIKOR ILLIK TÉRDET HAJTANI? -amikor olyan helyiségbe lépünk be, ahol az 

Oltáriszentséget őrzik (örökmécses jelzi); -az imádásra kihelyezett Oltáriszentség 
jelenlétében.  
MIKOR KELL LETÉRDELNI A SZENTMISÉBEN? Amikortól ill. ameddig  

Jézus jelen van az oltáron! -az eucharisztikus ima alatt, amelyben az 
átváltoztatás történik, és Jézus jelenvalóvá válik („Szent vagy…” ének 
utántól a „Mi Atyánk ima bevezetéséig); -az áldozás előtt (Isten Báránya 
ének, „Íme, az Isten Báránya…”). Ha nem tudunk letérdelni, akkor felállunk. 
Miután megáldoztunk nem kell térdet hajtanunk az oltár felé, hiszen Jézus 
akkor nem rajtunk kívül tartózkodik, hanem bennünk van jelen!  
 

Figyeljünk arra is, hogy a keresztvetés és a térdhajtás ne egyszerre történjen! A keresztvetés 
a templom bejáratánál történik. Egy szép hitvallás a Szentháromság egy Istenben, a 
szenteltvíz keresztségünkre, a kereszt jele pedig megváltásunkra emlékeztet minket. A 
térdhajtás, már bent a templomban történik, mielőtt helyet foglalunk, köszöntésünk és 
imádásunk jeleként a jelenlévő Úrnak. Távozóban ugyanígy teszünk, fordított sorrendben. 

 

(Fogassy J.: A szentmise katekézise) 
 

  



3   

FELNŐTT 
KATEKUMENÁTUS 

 

Idén is indul felkészítés  
felnőttek számára, akik a 

beavató szentségekben még nem 
részesültek (keresztség, 
bérmálás, elsőáldozás).  

De azok a felnőtteket is 
jelentkezhetnek, akik ezeket a 
szentségeket már felvették, de 
szeretnék a hitüket elmélyíteni, 

jobban megismerni.  
Érdeklődni Zsolt atyánál lehet 

szeptember 18-ig.  
Kérjük a testvéreket, hogy erről 
szóljanak azoknak, akikhez ez az 
információ közvetlenül nem jut el, 
de érdekelheti őket a felkészítés! 

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 
 

 

KÖSZÖNET 
 

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik munkájukkal, 

anyagi támogatásukkal, vagy 
imáikkal segítették templomunk 

belső felújításának megvalósulását! 
 

Hálás szívvel köszönjük 
Evangélikus Testvéreinknek, hogy 
ezekben a hónapokban befogadtak 

minket a Templomukba! 

 

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! 

 
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. 

 



4 

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 

IGELITURGIA LESZ 
szeptember 4-én és 11-én 

hétfőn, 17:30 órakor!  

 

 

 

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 22. vasárnap (szept. 3.) 

 -Jer 20,7-9 

 -Róm 12,1-2 

 -Mt 16,21-27 
 

Évközi 23. vasárnap (szept. 10.) 

 -Ez 33,7-9                                Gitáros mise 

 -Róm 13,8-10 

 -Mt 18,15-20 
 

Évközi 24. vasárnap (szept. 17.) 

 -Sir 27,30 – 28,7 

 -Róm 14,7-9 

 -Mt 18,21-35 
 

Évközi 25. vasárnap (szept. 24.) 

 -Iz 55,6-9                  A Szentírás vasárnapja 

 -Fil 1,20c-24.27a 

 -Mt 20,1-16a  

 

ÜNNEPEK 
 

szept. 8.: Szűz Mária születése 

szept. 14.: A Szent Kereszt felmagasztalása 

szept. 21.: Szent Máté apostol és evangélista 

szept. 29.: Szent Mihály, Szent Gábor és 

Szent Rafael főangyalok 

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 (k. terem) 
 kéthetente, kedd 18:30 – szept. 12-től 

FELNŐTT HITTAN (közösségi terem) 
 kedd 19:30 – szept. 12-től 

TEMPLOMI KÓRUS (közösségi terem) 
 szerda 19:00 

DON BOSCO ORATÓRIUM (közösségi ház)  
 péntek 17:00-18:00 – szept. 8-tól 
 

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

