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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XV. évfolyam 11. szám 2017. NOVEMBER 
 

Mindenható Istenünk, te öröktől fogva úgy 
határoztál, hogy szeretett Fiadban, a 
mindenség Királyában megújítasz mindent. 
Add, hogy az egész teremtett világ 
megszabaduljon a bűn szolgaságától, 
Fölségednek hódoljon, és szüntelenül 
dicsőítsen téged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, 
a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-
örökké. Ámen. 
(Krisztus Király ünnepének könyörgése)                                         (A kép az ünnep szentírási szövegeiből készült.) 

 

 

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

szentmise templomunkban. MINDENSZENTEK KÖTELEZŐ ÜNNEP! (vagyis, 

szentmisén való részvétellel, közösen ünnepeljük meg) 
 

TEMETŐI IMA, SÍRKŐMEGÁLDÁS  
A temetői közös imádság és sírkőmegáldás szintén november 1-jén, a 

szentmise után 9:00 órakor lesz. A sírkőmegáldásokra vonatkozó kéréseket 

Bazsik Ferencné temetőgondnoknál és a sekrestyében is lehet jelezni. 
 

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

 

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: NOVEMBER 
 

EVANGELIZÁCIÓS – Az ázsiai keresztényekért, hogy az evangéliumról szavaikkal 
és cselekedeteikkel tett tanúságtételük elősegítse a párbeszédet, a békét és a 
kölcsönös megértést, főleg a más vallásokhoz tartozókkal. 

mailto:gkovacs.ilona@gmail.com
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VÁLASZ ISTEN SZERETETÉRE 
Azok az emberek, akik megismerik Isten szeretetét, válaszolni akarnak rá saját 
szeretetükkel. Hogyan lehet értelmes választ adni, ha Istennek mindene megvan, és 
semmire sincs szüksége? János mutat rá az emberi válasz helyére: 
 

A szeretetet arról ismerjük fel, hogy ő életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk 
életünket adni testvéreinkért. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől 
van, és mindenki, aki szeret, Istentől való és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri 
az Istent, mert az Isten szeretet. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, 
bennünk marad az Isten, és a szeretete tökéletes lesz bennünk. (1Jn 3,16; 4,7-8.12)  
 

Istennel találkozni az emberekben: ez a legértékesebb része Isten és népe 
párbeszédének. Az emberi természet igényli, hogy Istennel valamilyen testi vagy más 
érzékelhető módon kerüljünk kapcsolatba. Az Ószövetségben Isten a Sínai-hegyen 
vihar és villámlás közepette jött el az izraelitákhoz; Isten hangja egy lángoló bokorból 
szólt. Az Újszövetségben Isten jósága még megdöbbentőbb: Isten emberré lesz, és 
haláltusájában egy keresztre emelik érted és értem. A megtestesülésben Isten az 
emberség földi burkában hozta el ajándékait, hogy beszélhesse a nyelvünket, mi pedig 
megtudjuk, milyen is ő valójában. 
 

Éhes voltam és adtatok ennem. Szomjas voltam és adtatok 
innom. Idegen voltam és befogadtatok. Nem volt ruhám és 
felruháztatok. Beteg voltam és meglátogattatok. Börtönben 
voltam és fölkerestetek. Erre megkérdezik az igazak: Uram, 
mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy 
szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk 
idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen 
vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna? A király így 
felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim 
közül eggyel is tettetek, velem tettétek. (Mt 25,35-40) 
 

Az első keresztények nem különböztették meg Isten iránti szeretetüket az emberek 
szeretetétől. Valójában egy szavuk volt, az agapé: ezzel írták le azt a szeretetet, amely 
egyszerre öleli át a szeretet Istenét és a legkisebbeket testvéreik közül. De mindez régi 
ügy, nem igaz? Néha, amikor fásulttá válunk, nagy a kísértés, hogy azt higgyük: 
valójában Isten Szavai koptak meg. Veszélyes dolog ez: veszélyes elkerülni a 
szembesülést Isten Szavának valódi kihívásával. 
 

Sok ember használja a szeretet szót, és beszél róla anélkül, hogy a szó jelentését 
teljesen megértené, vagy képes lenne igazán szeretni. Az igaz szeretet próbája ez: 
valóban meg tudunk-e feledkezni önmagunkról? Sok olyan hamis dolog van, amit 

szeretetnek hívnak. Ezek valójában téves elnevezések. Néha vágyaink kielégítését is 
tudjuk a „szeretet” címkével jelölni. Sőt, sok mindent meg tudunk tenni másokért igazi 
szeretet nélkül. A döntő próba mindig az önmagunkról való megfeledkezés vizsgája. 
 

Tényleg tudjuk-e mások boldogságára és beteljesülésére irányítani a figyelmünket? 
Tényleg tudjuk csak azt kérdezni, hogy mit tehetünk másokért, s nem azt, hogy ők mit 
fognak tenni értünk? Ha igazán akarunk szeretni, akkor ezeket a kérdéseket kell 
feltennünk magunknak.          

(John Powell: Miért félek a szeretettől?)  
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GITÁROS ÉNEKPRÓBA 
 

Örömmel hirdetjük, hogy a novemberi 

családos szentmisére készülvén, 

november 9-én, csütörtökön 18:15-

kor (kb. 19.30-ig) gitáros énekpróbát 

tartunk a templom melletti közösségi 

teremben, ahol lehetőség adódik 

gitáros énekeket megismerni és 

énekelni tanulni.  

Szeretettel várunk és hívunk  

minden kedves érdeklődőt!  

Családos közösség 
 

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. 

 

TEMPLOMI KÓRUS 
 

A templomi kórus szkólaként 

működik, vagyis fő feladata a liturgia 

alázatos és rendszeres szolgálata, hogy 

a Misekönyv szentírási szövegű énekei 

mindig megszólalhassanak a vasárnapi 

szentmisék és ünnepek alkalmával.  
 

Próbáinkon a liturgia énekei mellett 

taizéi énekekkel is gyakorlunk, 

imádkozunk. 
 

November 22-től már Krisztus Király 

ünnepére és az adventi vasárnapokra, 

valamint a karácsonyi idő ünnepeire 

kezdjük a készületet. 
 

Szeretettel várunk mindenkit szerda 

esténként 19:30-20:30 között! 
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CSENDES 
SZENTSÉGIMÁDÁS 

 
 

Szombat 19:00-19:30 
 

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 
 

Mindenszentek (nov. 1.)                            8:00 

 -Jel 7,2-4.9-14                   Kötelező ünnep! 

 -1Jn 3,1-3 

 -Mt 5,1-12a 
 

Évközi 31. vasárnap (nov. 5.) 

 -Mal 1,14b – 2,2b.8-10 

 -1Tessz 2,7b-9.13 

 -Mt 23,1-12 
 

Évközi 32. vasárnap (nov. 12.) 

 -Bölcs 6,12-16                         Gitáros mise 

 -1Tessz 4,13-18 

 -Mt 25,1-13 
 

Évközi 33. vasárnap (nov. 19.) 

 -Péld 31,10-13.19-20.30-31            Karitász 

 -1Tessz 5,1-6                                    gyűjtés 

 -Mt 25,14-30  
 

Krisztus, a Mindenség Királya (nov. 26.) 

Évközi 34. vasárnap 

 -Ez 34,11-12.15-17  

 -1Kor 15,20-26.28 

 -Mt 25,31-46 
 

nov.4.: Borromeo Szent Károly püspök 
nov.11.: Szent Márton püspök 
nov.22.: Szent Cecília szűz és vértanú 
nov.30.: Szent András apostol 
 

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 

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 – október 31-én NEM LESZ! 

TEMPLOMI KÓRUS (k. terem/templom) 
 szerda 19:30 – november 1-jén NEM LESZ! 

DON BOSCO ORATÓRIUM (közösségi ház)  
 péntek 17:00 – november 3-án NEM LESZ! 
 

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 
 

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

