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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XVI. évfolyam 2. szám 2018. FEBRUÁR 
 

BETEGEK SZENTSÉGE  
A Betegek Világnapján, február 11-én vasárnap a 8:00 órai 
szentmisében lesz a betegek szentségének közösségi felvétele.  
A betegek szentségét felvevők részékre a felkészítés február 4-én 
vasárnap, a 8:00 órai szentmise után lesz a közösségi teremben  
(kb. 1 óra); a gyóntatás pedig február 5-én hétfőn 17:00 órakor. 
 

Jézus isteni hatalmát és gyógyító erejét az Egyházra bízta a gyógyulás 
szentségeiben: a bűnbánat szentségében (szentgyónás) és a betegek 
szentségében. Hatalmat adott az apostoloknak és az ő utódaiknak, 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 szentségét felveheti minden hívő, aki súlyos beteg, vagy 
aki komoly sebészi beavatkozás előtt áll, vagy akinek az élete veszélyben 
van, és mindazok az idősek is, akiknek az egészségi állapota 

koruknál fogva törékenyebbé vált.  
 

HAMVAZÓSZERDA 
Február 14-én hamvazószerdán, a nagyböjt kezdőnapján 17:30 
órakor lesz a szentmise templomunkban. Ne feledkezzünk el róla, 

hogy ez szigorú böjti nap! (A böjtről bővebben a 3. oldalon!) 
 

„A SZENTSÉGIMÁDÁS ISKOLÁJA” 
Február 17-éig tart még az Adorációs Iskola, amely a 
szentségimádáshoz, személyes imához nyújt segítséget.  
A találkozók a szombat esti 18:00 órai szentmise után kezdődnek és 
kb. 20:00 óráig tartanak. Minden alkalommal egy rövid tanítást követően, 
egy rövid szentségimádásra van lehetőség, ahol a gyakorlatban is ki lehet 
próbálni az előadásban hallottakat. Mindenkit szeretettel várunk! 

 

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKA: FEBRUÁR 
EGYETEMES – A korrupció ellen: hogy akiknek anyagi, politikai vagy 

spirituális hatalmuk van, ne hagyják befolyásolni magukat a korrupciótól! 
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JÉZUS SZÍNEVÁLTOZÁSA 
(Nagyböjt 2. vasárnapja – Mk 9,2-10) 

 

Az Istenhez való közelség különös helyeként ismét találkozunk a heggyel - mint már a hegyi 
beszédnél és Jézusnak az imádságban töltött éjszakáinál láttuk; megint egymással való 
összefüggésükben kell gondolnunk a Jézus életében szerepet játszó hegyekre: a megkísértés 
hegyére; Jézus nagy igehirdetésének a hegyére; az imádság hegyére; a félelem hegyére; a kereszt 
hegyére és végül a Feltámadott hegyére, ahol - ellentétben a hatalom által megvalósítandó 
világuralommal, amelyet az ördög kínált fel neki - az Úr így nyilatkozik: „Nekem adatott minden 
hatalom a mennyben és a földön” (Mt 28,18). E mögött azonban megjelenik a Sínai, a Hóreb és a 
Morija - az ószövetség kinyilatkoztatás-hegyei, amelyek egyszerre a szenvedés és a kinyilatkoztatás 
hegyei is, és amelyek a Templom hegyére is utalnak, ahol a kinyilatkoztatás liturgiává lesz.  

Ha feltesszük a kérdést, hogyan kell értelmezni a hegyet, akkor kétségkívül elsősorban a hegy 
általános szimbolikája áll a háttérben: a hegy, mint a fölmenetel helye - nemcsak a külső, hanem a 
belső felemelkedésé is; a hegy, mint megszabadulás a mindennapok terhétől, mint lélegzés a 
teremtés tiszta levegőjében; a hegy, amely kilátást nyújt a teremtés tág terére és szépségére; a hegy 
amely belső emelkedettséget ad és megsejteti a Teremtőt. E gondolatokhoz a történelem hozzáteszi 
a beszélő Istennek és a passiónak a tapasztalatát, amely Izsák feláldozásában érte el csúcspontját, a 
bárány áldozatában, amely előremutat a Kálvária hegyén végérvényesen feláldozott Bárányra. 
Mózesnek és Illésnek megadatott, hogy Isten hegyén kinyilatkoztatást kapjanak; most azzal 
beszélgetnek, aki személy szerint Isten kinyilatkoztatása.  

„És ő színében elváltozott előttük” - mondja azután Márk egészen egyszerűen, majd kissé 
esetlenül, a titok előtt szinte dadogva hozzáfűzi: „Ruhája olyan ragyogó fehér lett, amilyenre a földön 
egyetlen ványoló sem tudná kifehéríteni” (9,3). Máténak már kifejezőbb szavak állnak 
rendelkezésére: „Arca ragyogott mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény” 
(17,2). Egyedül Lukács jelezte már előzőleg, mi volt a célja annak, hogy Jézus fölment a hegyre: 
„Fölment velük a hegyre imádkozni”, és innen kiindulva magyarázza meg az eseményt, amelynek a 
három tanítvány tanúja lesz: „Míg imádkozott, külseje teljesen átváltozott, ruhája fehér lett és 
ragyogó” (9,29). A színeváltozás ima-esemény; látható lesz, mi történik, amikor Jézus az Atyával 
beszélget: legbenső valójáig áthatja Isten, s létének Istennel telítődése tiszta világossággá lesz. Maga 
Jézus az Atyával való egységében „Világosság a VilágosságtóI”. Ebben a pillanatban érzékileg is 
megtapasztalható lesz az, ami Jézus lénye legmélyén, és amit Péter megpróbált kimondani 
hitvallásában - Jézus Isten világosságában létezik, Fiúként ő maga Világosság.  

Itt megmutatkozik az utalás Mózes alakjára, de a tőle való eltérés is: „Amikor 
Mózes lejött a Sínai-hegyről, nem tudta, hogy arcának bőre ragyogott, mivel az 
Úrral beszélt” (Kiv 34,29-35). Az Istennel való beszélgetés közben Isten 
fényessége ragyog rá, és őt magát is ragyogóvá teszi. Ám ez kívülről rávetülő 
fénysugár. Jézus azonban belülről ragyog, ő nem csak elnyeri a világosságot, 
hanem ő maga „Világosság a Világosságtól”.  

Jézus fehéren fénylő ruhája a színeváltozás közben azonban a mi jövőnkről 
is beszél. Az apokaliptikában a fehér ruha a mennyei lényt fejezi ki - az 
angyalok és a választottak ruhája. Ilyen értelemben beszél János Apokalipszise arról a fehér ruháról, 
amelyet a megmentettek viselnek majd (vö. különösen 7,9.13; 19,14). Ám valami újat is tudtunkra ad: 
a választottak ruhái fehérek, mivel megmosták a Bárány vérében (vö. Jel 7,14) - vagyis, mivel a 
keresztség által Jézus szenvedésével egyesülünk és Jézus szenvedése a megtisztulás, amely 
visszaadja nekünk az eredeti ruhát, amelyet a bűnben elveszítettünk (vö. Lk 15,22!). A keresztség 
által Krisztus világosságába öltöztünk, és mi magunk is világossággá lettünk. 

/XVI. Benedek - A Názáreti Jézus/  
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SZENTSÉGIMÁDÁS 

 
Szombat esténként: 

-február 17-ig  

19:00-20:00 óra között 
az Adorációs Iskola találkozói 

alkalmával, a tanítás után,  

-február 24-től  
19:00-19:30 óra között 

 

  

KÉSZÜLET HÚSVÉTRA 
 

Nagyböjtben az énekpróbák 
alkalmával készülünk a Nagyböjti 

vasárnapok, a Nagyhét és a Húsvéti 
Szent Háromnap ünnepi alkalmaira. 

 

Szeretettel várunk mindenkit 
szerda esténkét 19:00 órakor  

a közösségi teremben. 
 

Hamvazószerdán közvetlenül  
a szentmise után találkozunk! 

 

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! 

HOGYAN BÖJTÖLJÜNK? 
 

-SZIGORÚ BÖJTÖT kell tartanunk 
Hamvazószerdán és Nagypénteken.  
E napokon a betöltött 18. évtől a megkezdett 
60. életévig csak háromszor ehetünk, 
ebből egyszer lakhatunk jól. 14 éves 
kortól kezdve húst nem fogyaszthatunk. 

 

-HÚST NEM fogyaszthatunk nagyböjt 
péntekjein 14 éves kortól. 

 

-MENTESÜLNEK a hústilalom alól, akik nem 
saját asztaluknál étkeznek, akik hosszabb 
utazást tesznek, a betegek, és a nehéz testi 
munkát végzők. A betegek és a nehéz testi 
munkát végzők minden böjt alól. 

 

A fentiek betartása ugyan KÖTELEZŐ, 
értelmet azonban csak akkor nyer, 

amennyiben JÉZUS IRÁNTI SZERETETBŐL 
végezzük. 

 

KERESZTÚT 
Nagyböjtben pénteki napokon 

18:00 órakor a templomban! 

Szeretettel várunk mindenkit! 
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erdokertes.vaciegyhazmegye.hu 

 
 

MISEREND - VASÁRNAPI HIRDETÉS 
FORRÁS ÚJSÁG - AKTUALITÁSOK 

ELÉRHETŐSÉGEK - KÖZÖSSÉGEK 

 

 

 

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 5. VASÁRNAP (febr.4.)    
 -Jób 7,1-4.6-7 
 -1Kor 9,16-19.22-23  
 -Mk 1,29-39 
 

ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP (febr. 11.) 
BETEGEK VILÁGNAPJA      Gitáros mise 
Betegek szentségének közösségi felvétele 

 -Lev 13,1-2.44-46 
 -1Kor 10,31 – 11,1  
 -Mt 1,40-45 
 

HAMVAZÓSZERDA (febr. 14.)          17:30 
 -Joel 2,12-18           Szigorú böjti nap! 
 -2Kor 5,20 – 6,2  
 -Mt 6,1-6.16-18 
 

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA (febr. 18.)    
 -Ter 9,8-15 
 -1Pét 3,18-22  
 -Mk 1,12-15 
 

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA (febr. 25.)    
 -Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18 
 -Róm 8,31b-34  

 -Mk 9,2-10 

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, nagyböjtben 19:00 

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 

 
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. 

 

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

