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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XVI. évfolyam 4. szám 2018. ÁPRILIS 
 

KRISZTUS VALÓBAN FELTÁMADT! 
 

„Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti 
hiteteknek sem. Ráadásul még Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert Istenről azt tanúsítjuk, 
hogy Krisztust feltámasztotta” (1Kor 15,14köv.). Ezekkel a szavakkal Szent Pál egészen 
drasztikusan mutatja meg, milyen jelentősége van a Jézus Krisztus feltámadásába vetett hitnek 
a keresztény tanítás egészére nézve: hogy éppen erre épül. A keresztény hit azon tanúságtétel 
igazságán áll vagy bukik, hogy Krisztus feltámadt a halottak közül. 

Ha ezt elvesszük belőle, akkor a keresztény hagyomány 
alapján ugyan még mindig összeállíthatunk egy sor 
megfontolandó elképzelést Istenről és emberről, az ember létéről 
és kötelességéről - egyfajta vallásos világnézetet -, de a 
keresztény hit halott. […] Ez pedig azt jelenti: akkor magunkra 
maradtunk. A végső tekintély a saját belátásunk. Csak ha Jézus 
feltámadt, akkor történt valami igazán új, ami megváltoztatja a 
világot és az ember helyzetét. Akkor ő lesz a mérce, amelyre 
ráhagyatkozhatunk. Hiszen akkor Isten valóban megmutatta magát. Ezért hát Jézus alakját 
keresve a feltámadással jutottunk el a döntő ponthoz. Hogy Jézus csak volt, vagy van is - ez a 
feltámadástól függ. Hogy erre igent vagy nemet mondunk, az nemcsak egy eseményt érint a 
többi között, hanem Jézus alakjára mint olyanra vonatkozik. Ezért szükséges, hogy az 
Újszövetség feltámadásról adott tanúságtételét különös gonddal hallgassuk.  

Mi is történt? Erre a kérdésre szemmel láthatóan azoknak a tanúknak sem volt könnyű 
válaszolni, akik találkoztak a Feltámadottal. Számukra teljesen új valósággal szembesültek, 
amely szétfeszítette tapasztalatuk horizontját. Hatalmába kerítette és tanúságtételre késztette 
őket a történtek valósága, amely ugyanakkor egészen másmilyen volt. Szent Márk elmondja, 
hogy a tanítványok a színeváltozás hegyéről lejövet Jézus szavával foglalkoztak, miszerint az 
Emberfia „feltámad a halálból”. Egymástól azt kérdezték, mi ez: „feltámad a halálból” (9,9köv.). 
Valóban: tulajdonképpen mi ez? A tanítványok még nem tudták, és a valósággal találkozva 
kellett megtanulniuk. (Folytatás a 2. oldalon) 
 

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY 
Idén Urunk születésének hírüladásának főünnepét Húsvét nyolcada után 

április 9-én tartjuk. Az ünnepi szentmise 17:30 órakor lesz. 
 

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKA: ÁPRILIS 
EGYETEMES – Hogy a gazdaság szellemi és gyakorlati felelőseinek meglegyen a bátorságuk 
ahhoz, hogy a kirekesztő gazdaságot elvessék és új utakat tudjanak nyitni! 
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Ha Jézus feltámadása csupán egy holttest életre keltésének csodáját jelentené, végső soron 
semmi közünk sem volna hozzá. Akkor nem volna fontosabb, mint amennyire a klinikai halottak 
újraélesztése az orvosok hozzáértése révén fontos. Egy újra életre keltett holttest csodája annyit 
jelentene, hogy Jézus feltámadása megfelelt a naimi ifjú (Lk 7,11-17), Jairus leánya (Mk 5,22.35-43) 
vagy Lázár (Jn 11,1-44) feltámasztásának. Hosszabb-rövidebb idő elteltével visszatértek eddigi 
életükbe, hogy aztán valamikor később végleg meghaljanak.  Az újszövetségi beszámolók nem 
hagynak kétséget afelől, hogy „az Emberfia feltámadása” révén valami egészen más történt. Jézus 
feltámadása egy teljesen másféle életre való áttörést jelentett, olyan életre, amely nincs többé 
alávetve a születés és halál körforgásának, hanem túljutott azon - ez az élet az emberi lét új 
dimenzióját nyitotta meg. Jézus feltámadása ezért nem olyan egyedi esemény, amellyel fölösleges 
foglalkoznunk, s amely csak a múlthoz tartozna, hanem egyfajta „mutációs ugrás” (ezt a nyilván 
félreérthető kifejezést analógiaként használva). Jézus feltámadásával az emberlét új lehetősége jött 
el, amely mindenkit érint, illetve jövő, újfajta jövő nyílt meg az emberek számára. Így Pál teljes joggal 
kapcsolta össze szétválaszthatatlanul a keresztények feltámadását és Jézus feltámadását: „Ha 
ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel. […] De Krisztus feltámadt a 
halálból mint a halottak elsőszülöttje” (1Kor 15,16.20). Krisztus feltámadása vagy egyetemes 
esemény, vagy olyan, mintha meg sem történt volna, mondja ezzel Pál. […] Jézus nem egy evilági, 
hétköznapi emberi életbe tért vissza, mint Lázár vagy a többi halott, akiket ő maga feltámasztott. 
Kilépett egy másik, új életbe - Isten tágasságába, amelyből aztán megmutatja magát övéinek. 

Ez a tanítványok számára is valami teljesen váratlan dolog volt, amivel előbb lassan meg kellett 
barátkozniuk. A zsidó hit ugyan ismerte a halottak feltámadását az idők végén. Az új életet egy új 
világ eljöveteléhez kapcsolták, s így nagyon is értelmesnek tűnt: ha van egy új világ, akkor ebben az 
élet is új módon valósul meg. De a véglegesen és egészen másként való feltámadás a folytatódó régi 
világ kellős közepén nem szerepelt a várakozások között, s ezért először nem is volt érthető. A 
tanítványok számára ezért volt először felfoghatatlan a feltámadás ígérete. 

Megfeszített Messiásra senki sem gondolt. Most itt volt a tény, s a 
tényből kiindulva újra kellett olvasni az Írást. A váratlan eseményekből 
kiindulva új módon nyílt meg az Írás értelme, s így értelmet nyertek a 
tények is. Az Írást új módon persze csak a feltámadás után olvashatták, 
mert csak ez hitelesítette Jézust, mint Isten küldöttét. Most hát mindkettőt, 
a keresztet és a feltámadást is az Írásban kellett megkeresni, ezt új módon 
érteni, s ennek révén eljutni a hitre Jézusban, az Isten Fiában. Ez viszont 
feltételezi, hogy a feltámadás a tanítványok számára éppolyan valóságos volt, mint a kereszt. 
Feltételezi, hogy a valóság egyszerűen fölébük kerekedett; hogy mindenféle kezdeti habozásuk és 
csodálkozásuk után végül képtelenek voltak ellenkezni a valósággal: valóban ő az. Él, és beszélt 
hozzánk, hagyta, hogy megérintsük, ha nem is tartozik már az általában megérinthető dolgok 
világába.  […] 

Az újdonság eredete az élővilág egész történetében mindig kicsiny, szinte láthatatlan - 
megtörténhet, hogy észre sem veszik. Hogy a „mennyek országa” ezen a világon mustármaghoz 
hasonlít, az összes vetőmag közül a legkisebbhez; azt maga az Úr mondta nekünk (Mt 13,31). Mégis 
Isten végtelen erői és lehetőségei vannak benne. Jézus feltámadása a világtörténelem számára alig 
vehető észre, ez a történelem legkisebb mustármagja. 

Az arányoknak ez a megfordítása Isten titkaihoz tartozik. Így a feltámadás csak a kiválasztottak 
számára adott néhány titokzatos megjelenésben lépett be a világba. Mégis ez volt a tulajdonképpeni 
új kezdet - az, amire csendben minden várakozott. És a néhány tanú számára - éppen mert ők maguk 
sem tudták felfogni - olyan megdöbbentő és valóságos esemény volt, olyan erővel lépett az életükbe, 
hogy eloszlott minden kétely, ők pedig egészen új, félelem nélküli módon léptek a világ elé, hogy 
tanúsítsák: Krisztus valóban feltámadt.     

/XVI. Benedek - A Názáreti Jézus/  
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CSENDES 
SZENTSÉGIMÁDÁS 

 
Minden szombaton  

a 18:00 órai  

szentmise után, kb.  

19:00-19:30 óra között! 

ADÓ EGYHÁZI 1% 
 

Idén kiemelten fontos, 
hogy rendelkezzünk adónk 

egyházi 1%-áról, mert 2018-tól 
a benyújtott nyilatkozatok 

újabb nyilatkozat beadásáig 
vagy ennek visszavonásáig 

érvényesek maradnak. 
A Magyar Katolikus Egyház technikai 
száma: 0011.  
További információk „A jóság összeköt” 
oldalon: http://www.ajosagosszekot.hu/ 

 

 

 
 

  

TEMPLOMI KÓRUS 
 

Április 11-től folytatódnak az énekpróbák. 
A Húsvéti Idő vasárnapjaira és Pünkösd 

ünnepére készülünk. 

Szeretettel várunk mindenkit 
szerda esténkét 19:30 órakor  

a közösségi teremben. 

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! 

„FELTÁMADOTT” 
Április 3-án, kedden 

17:00 órakor filmvetítést 

tartunk a közösségi teremben. 
 

A film Jézus halála és feltámadása 

körüli eseményeket dolgozza fel. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

http://www.ajosagosszekot.hu/
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Imaszándék-gyűjtő dobozba helyezhetik el 

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

szándékot az Úr színe elé visz imáiban. 

 

 

 

 

 

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 - ÜNNEPEK 
 

KRISZTUS FELTÁMADÁSA 
HÚSVÉTVASÁRNAP (ápr.1.) 
 -ApCsel 10,34a.37-43; 
 -Kol 3,1-4 vagy 1Kor 5,6b-8; 
 -Jn 20,1-9 
 

Húsvéthétfő (ápr.2.)                                8:00 
 -ApCsel 2,14.22-33; 
 -Mt 28,8-15 
 

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA (ápr.8.)    
AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA 
 -ApCsel 4,32-35                  Gitáros mise 
 -1Jn 5,1-6  
 -Jn 20,19-31 
 

Urunk születésének hírüladása (ápr.9.) 
GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY 
 -Iz 7,10-14. 8,10c                             17:30 
 -Zsid 10,4-10  
 -Lk 1,26-38 
 

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA (ápr.15.) 
 -ApCsel 3,13-15.17-19 
 -1Jn 2,1-5a  
 -Lk 24,35-48 
 

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA (ápr.22.) 
A „JÓ PÁSZTOR” VASÁRNAPJA 
 -ApCsel 4,8-12 
 -1Jn 3,1-2  
 -Jn 10,11-18 
 

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA (ápr.29.) 
 -ApCsel 9,26-31 
 -1Jn 3,18-24  
 -Jn 15,1-8 
 

erdokertes.vaciegyhazmegye.hu 

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 – április 10-től 

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 

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

