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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XVI. évfolyam 5. szám 2018. MÁJUS 
 

A SZENTLÉLEK – ISTEN EREJE 
 

Sajnos sok magyar katolikus hívő egyszerűen nem ismeri az Isten hatalmát, nem hisz a 
feltámadásban, nem várja a holtak feltámadását, Istent csak az evilági dolgok 
zökkenőmentességét biztosító és hiánypótló automatájának tartja. Pedig logikusan 
végiggondolva mindaz, aki Istenről nem feltételezi, hogy erősebb a halálnál, igazából a halált 
isteníti. Ezért épül ma körülöttünk a halál-isten civilizációja. A halál-bálvány mögött persze a 
sátán bújik meg, aki kezdettől fogva gyilkos és a hazugság atyja. Szent Pál, aki a damaszkuszi 
úton látta a feltámadott Urat, és akiben Isten kinyilatkoztatta Fiát, így kiált fel: "Halál, hol a te 
győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? Az Élet elnyelte a halált!" (vö. 1Kor 15,54-55) 

Isten a maga istenségének legteljesebb erejét vetette be Jézus feltámasztásakor, mely isteni 
mindenhatóságának legnagyobb műve ebben a világban és a történelemben. A történelemben 
még az utolsó nap, a világ átalakulása sem lesz annyira az isteni hatalom kinyilvánulása, mint a 
názáreti Jézus feltámasztása. 

S ha kicsit közelebbről megvizsgáljuk, kiderül, hogy ez az egész istenséget mozgósító 
hatalom nem más, mint maga a Szentlélek, vagyis a Szentlélek az az erő, amelynek hatására 
Jézus Krisztus feltámadása végbe ment. A legősibb és legpontosabb megfogalmazás szerint az 
Atya a Szentlélekkel támasztotta fel Krisztust. Ez a mindenható Erő tehát nem valami energia, 
hanem maga a harmadik isteni személy, aki most Isten személyes mindenhatóságaként 
nyilvánul meg. A Szentlélek tehát erő és hatalom, Isten személyes mindenhatósága, 
személyesült cselekvése. A Szentháromságban ott van, ahol az Atya öröktől fogva szüli a Fiút. 
És bármit tesz az Atya a világ felé fordulva, mindannyiszor ez a hatalom és erő működik. Már a 
teremtésben is, hiszen ezt olvassuk: "Isten Lelke lebegett a vizek felett" (Ter 1,2). /Folyt.köv. 2.o./ 
 

FILMVETÍTÉS - „A VISKÓ” 
Május 1-jén, kedden 17:00 órakor a közösségi teremben.  

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
 

VIA LUCIS (FÉNY ÚTJA) IMÁDSÁG 
A Feltámadt Úr követése 14 állomáson keresztül, a feltámadástól kezdve 

egészen a Szentlélek eljöveteléig. Május 12-én szombaton 19:00 órakor 

az esti szentmise után, a templomban. Szeretettel várunk mindenkit!  
 

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKA: MÁJUS 
EVANGELIZÁCIÓS – Hogy a laikus hívők kreativitásukat latba vetve napjaink kihívásainak 
szolgálatában eleget tegyenek sajátos küldetésüknek! 
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A pünkösdi esemény a Szentléleknek mint Isten hatalmának sajátos kinyilvánulása volt. 
Szent János evangéliumában Jézus már Pünkösdöt megelőzően átadta a Lelket: a kereszten, 
halála pillanatában Máriának és a szeretett tanítványnak, akik ott álltak a kereszt alatt, illetve 
feltámadása után az apostoloknak, amikor a zárt ajtón keresztül megjelent nekik, közéjük lépett, 
és rájuk lehelt e szavakkal: "Vegyétek a Szentlelket!" (Jn 20,22) 
Pünkösd ennek a Lélek-átadásnak a nyilvános kiteljesedése 
volt. Ekkor született meg Krisztus Titokzatos Teste, vagyis egy 
más szinten a megtestesülés csodája ismétlődött meg; s amint 
Jézus Krisztus emberségét az Atya erővel, azaz a Szentlélekkel 
kente fel, ugyanúgy Titokzatos Testét, az Egyházat is 
részesítette a Szentlélek teremtő erejében. Az Egyház 
Pünkösdtől fogva misézik, a Szentlélek erejében jelenvalóvá 
téve Krisztus keresztáldozatát, s kiosztva annak végtelen 
kegyelmeit. Ekkor vette kezdetét az egész földkerekségre 
vonatkozó misszió, melynek során az apostolok a Lélekkel 
átitatva tanúskodnak Jézus Krisztusról. Az Atya és a Fiú és a 
Szentlélek nevében való keresztséggel kezdve ekkortól épült ki a szentségi rend, melyben 
ugyancsak a teremtő Lélek működik csodálatos erővel, aki a szentségek által nemcsak 
helyreállítja a teremtés rendjét, hanem már az új teremtést készíti elő bennünk. Az ősegyház 
állandóan tapasztalta ezt az erőt, a Szentlélek személyes jelenlétét. E végtelen isteni hatalom 
ugyanakkor gyökeresen különbözik mindattól, amit mi a hatalomról elképzelünk. Ezért van, hogy 
Isten ereje, hatalma a gyöngeségben mutatkozik meg, a világban, ahogy az Apostol mondja: "Mi 
a keresztrefeszített Krisztust hirdetjük, aki Isten ereje." (vö. 1Kor 1,23-24) 

Az Egyházban nagyon sok rossz van - általunk. Aki a botrányt keresi, az megtalálja benne, 
papok és hívek életében egyaránt. Ugyanakkor jelen van az Egyházban a Szentlélek Isten 
személyes ereje, mindenhatósága is. Ezért érdemes az Egyházba belépni és benne maradni. 
Rajta kívül ezt a Lelket nem ismerik, legfeljebb, mint személytelen erőt fogják fel, de mit segíthet 
rajtunk egy személytelen erő, akit nem lehet megszólítani? Az Egyház azonban nap mint nap, 
szakadatlanul hívja őt az epiklézisek során: "Teremtő Lélek, jöjj közénk!" Ahol a szent liturgia 
Isten Lelkét említi, s az ő segítségét kéri, ott a teremtéshez hasonló isteni erő árad. A Szentlélek 
ugyanis mindig teremtő és újjáteremtő Lélek, nem alakítgató, nem díszítgető, nem a 
problémákat elfedő. Hinni is csak azért vagyunk képesek, mert a feltámasztó Szentlélek Isten 
bennünk van. A feltámadott Krisztus az ő erejében jelenik meg a kenyér és a bor színe alatt, 
hogy millió és millió helyen találkozzon híveivel. A konszekráció pillanatában a liturgia Szentlelke 
térben és időben idehozza hozzánk Krisztus feltámadását. A pap gyarló kezével és szavával, mi 
pedig mindnyájan emberi szívünkkel részt vehetünk abban a titokzatos eseményben, amellyel az 
Atyaisten mintegy bekiáltotta a Szentlelket Fia sírjába, hogy megmentse Szentjét a rothadástól. 
A feloldozásban is ilyen erő árad: megsemmisül a múlt, és új jövő tárul fel előttünk. Nem is 
tudjuk igazán felfogni, hogy micsoda isteni ajándékot kaptunk a szentségekben. Nemcsak 
kötelességünk, hanem elemi érdekünk, hogy belőlük éljünk, hiszen csak általuk ízlelhetjük meg 
az istengyermekség csodáját. Minden egyes epiklézis, minden egyes szentségkiszolgáltatás 
életadás, illetve a halál, az alvilág és a kárhozat legyőzése a Lélek erejében. Ezért mondhatjuk, 
hogy az Egyház szentségi rendjében már megkezdődött az eszkaton, megkezdődött a holtak 
végidőkbeli feltámadása. 

Íme Isten gyöngesége és hatalma, s íme az ő állandó vigasztalása ebben a halálra szánt, 
mulandó világban.                    /fr. Barsi Balázs ofm/  
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CSENDES 
SZENTSÉGIMÁDÁS 

 
Minden szombaton  

a 18:00 órai szentmise után,  
kb. 19:00-19:30 óra között! 

 

  

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! 

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. 

www.ajosagosszekot.hu 
 

NÉHÁNY, A TÁMOGATHATÓ 
EGYHÁZI ALAPÍTVÁNYOK KÖZÜL: 

 

Várhelyi Vilmos Egyházközségi Alapítvány 
(Veresegyházi Plébánia) 
18697438-1-13 
 
Bosco Szent János Ifjusági Nevelési Oktatási 
Alapítvány (Szaléziak) 
19673752-1-41 
 
Elfogadlak Alapítvány (Szent Ferenc Kisnővérei-Arló) 
18442740-1-05 
 
Jézus Társasága Alapítvány (Jezsuiták) 
18064333-2-42 
 
Karitászt Támogató Alapítvány (Katolikus Karitász) 
19666275-1-43 
 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
19025702-2-43 
 
Új Város Alapítvány (Fokolare - Életige) 
18041930-1-42 

 

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 
 

HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA (máj.6.) 
 -ApCsel 10,25-26.34-35.44-48     Gitáros 
 -1Jn 4,7-10  
 -Jn 15,9-17 
 

URUNK MENNYBEMENETELE (máj.13.) 
 -ApCsel 1,1-11 
 -Ef 1,17-23 vagy Ef 4,1-13  
 -Mk 16,15-20 
 

PÜNKÖSD VIGÍLIÁJA (máj.19.)           18:00 
 -Ter 11,1-9 vagy Kiv 19,3-8a.16-20b  
 vagy Ez 37,1-14 vagy Joel 3,1-5 
 -Róm 8,22-27  
 -Jn 7,37-39 
 

PÜNKÖSDVASÁRNAP (máj.20.)            8:00 
 -ApCsel 2,1-11 
 -1Kor 12,3b7.12-13 vagy Gal 5,16-25 
 -Jn 20,19-23 vagy Jn 15,26-27; 16,12-25 
 

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA (máj.27.) 
 -MTörv 4,32-34.39-40 
 -Róm 8,14-17  
 -Mt 28,16-20 
 

Május. 2. 
 Szent Atanáz püspök és egyháztanító 
Május 3. 
 Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok 
Május 7. 
 Boldog Gizella királyné 
Május 24. 
 Szűz Mária Keresztények Segítsége 
Május 26. 
 Néri Szent Fülöp áldozópap 
 

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 – május 8-tól 

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/

