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BAKONYI JÁNOS ATYA TEMETÉSE 
Bakonyi János atya (1980-2018) május 15-én tragikus hirtelenséggel egy 
közlekedési balesetben elhunyt. János atya 2012-től 2016-ig szolgált 
papként egyházközségünkben. Temetése május 29-én, kedden lesz 
Kistarcsán. Az engesztelő szentmise 10 órakor kezdődik a kistarcsai 
templomban, ez után lesz a temetés. Imádkozzunk Érte! 
Arra kérjük a Testvéreket, hogy a temetésre szánt virág helyett, 
lehetőségük szerint támogassák János atya nehéz anyagi helyzet- 
ben levő családját. Az erre a célra szánt adományok a sekrestyében átadhatók, amelyeket 
eljuttatunk a hozzátartozóknak. Kérjük, hogy akik szeretnének elmenni a temetésre, de nem 
tudják az utazást megoldani, vagy akik a személyautójukkal még el tudnának vinni valakit 
magukkal, jelentkezzenek a vasárnapi misék után a sekrestyében (telefonszám szükséges)! 

 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XVI. évfolyam 6. szám 2018. JÚNIUS 

 

SZENTSÉGIMÁDÁS – 2020 HELYSZÍNEN 
A 2020-as Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve világszerte 2020 
helyszínen szeretnénk Jézust imádni. Templomunk is csatlakozik a világméretű 
Szentségimádáshoz. Június 2-án, Úrnapja szombatján délután 5-órától csendes 
Szentségimádást tartunk, taizéi énekekkel. 18:00 órától a szokásos vasárnapi előesti Szentmise 
kezdődik majd. Mindenkit szeretettel várunk a közös imádságra! 
 

ÚRNAPJA (OLTÁRISZENTSÉG ÜNNEPE) 
Június 3-án vasárnap, a 8 órai szentmise után tartjuk az úrnapi körmenetet. Aki szeretne 
virágot adni a sátrakhoz, kérjük, a sátorépítő családokkal egyeztessen! Buzdítjuk kedves 
testvéreket, hogy segítsenek az előkészületekben és a szentmise után a kert rendbetételében is! 
A kapunyitás vasárnap reggel 6 órakor lesz. 

 

JÉZUS SZÍVE ÜNNEPE (TEMPLOMBÚCSÚ) 
Június 8-án pénteken lesz egyházközségünk templombúcsúja. Az ünnepi Szentmisét 18:00 
órakor Magung Ferenc indonéz származású verbita atya fogja bemutatni. A Szentmise után 
egy vetítés is lesz a pápua új-guineai verbita misszió életéről. Agapét is tartunk, amelyhez 
kérjük a kedves testvérek segítségét étel és ital adományok formájában! Segítségüket előre 
is köszönjük! Szeretettel várunk mindenkit! 

 

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKA: JÚNIUS 
EVANGELIZÁCIÓS – Hogy a közösségi média előmozdítsa a szolidaritást és a másik 
tiszteletét a maga különbözőségében! 
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JÉZUS BARÁTSÁGA 
 

Isten hosszú vagy éppen rövid életünk minden pillanatában a társunk marad. Kísér 
bennünket életünkben és halálunkban, a kíséret szó minden jelentésrétegét valóra váltva: velünk 
együtt halad, a nyomunkban van, gazdagítja és kibővíti az utunkat, és támogat minket (a zenei 
kísérethez hasonlatosan). Beszédes, hogy a kísérni jelentésű angol accompany ige a társ és 
társaság jelentésű companion és company kifejezés középfrancia romlásából ered, az utóbbi két 
szó pedig a cum (valakivel együtt) és a panis (kenyér) latin szavakból származik, vagyis szó 
szerint azt jelenti: az, akivel megtörjük a kenyerünket. Alapvető szolidaritásról van tehát szó, 
arról, hogy "mind benne vagyunk" - ez pedig a keresztény reménynek az alapja. Isten éppúgy 
"benne van", mint mi, természetesen a megtestesülésnek köszönhetően. 

Azért szerencsés, ha a barátunknak tekintjük Istent, mert szabadon választjuk meg a 
barátainkat, és ők is szabadon választanak minket, szeretünk velük lenni, s a legjobb 
barátainkkal azokat a belső dolgainkat is megosztjuk, amelyekről másoknak nem beszélünk. Ha 
nagy öröm ér, vagy válságban vagyunk, lehet, hogy a barátainknak előbb szólunk, mint a 
családtagjainknak. A barátainkat ugyanolyan jól ismerjük, mint saját magunkat, mert keresik a 
társaságunkat, és meg akarják osztani velünk az életüket. Társként kísérnek egész életünkben, 
együtt haladnak velünk, gazdagítanak és támogatnak minket. A barátság tapasztalata különös 
erővel jelentkezik étkezések alkalmával, amikor megtörjük a kenyerünket.  

Nem gyerekes, ha a barátunknak nevezzük Istent, ahogyan az sem, ha a legjobb 
barátunknak mondjuk Jézust és a Szentlelket. Úgy vélem, sokkal inkább valódi érettség jele. 
Jézus életünk minden percében velünk van, kiváltképpen akkor, ha nem tudjuk, hogy hova a 
csudába tűnt Isten. Igazi barátainkhoz hasonlóan Isten sem mér ránk fájdalmat, nem törekszik a 
megbüntetésünkre, és nem idéz elő baleseteket azért, hogy megtanítson ezt-azt, vagy 
előmozdítsa a fejlődésünket. Változástól mentes és isteni barátunk örökkévaló, önmagától 
létezik, transzcendens, szent és mindenütt jelenvaló ugyan, mégis korlátokat szab a 
szeretetének, ahogyan a legnemesebb szeretet mindig; önként korlátokat szab a tudásának és a 
hatalmának. Isten tehát nem küld ránk természeti katasztrófát és éhínséget. Nem tesz tönkre 
minket. Mennyei barátunknak valójában semmi köze a halálhoz. Abból tudjuk ezt, amit Jézus 
életében látunk. Jézusban nincs semmi sötétség, csak világosság, Jézus nem fizet meg és nem 
áll bosszút, nem bánik kegyetlenül az ellenségeivel. Igazságot követel, de nem vesz elégtételt. 
És nem azért jött a világunkba, hogy meghaljon, hanem hogy éljen, s az út, az igazság és az élet 
legyen számunkra. Amiként pedig azért ölték meg, ahogyan élt, halálával kapcsolatban Istennek 
az élet volt az utolsó szava: feltámasztotta Fiát a sírból.   

Ennélfogva barátunknak az az akarata és a terve, 
hogy kibontakozzunk hitben, reményben és 
szeretetben, s közben valóra váltsuk minden ajándékul 
kapott képességünket és tehetségünket.  

Krisztus azonban nem olyan barát, aki ránk 
erőltetné magát. Türelmesen kivárja, amíg bebocsátást 
kap az életünkbe, olyan mélységben, ahogyan azt mi 
akarjuk. Jézus ott lép kapcsolatba velünk, ahol vagyunk; átölel és szorosan a karjában tart 
minket, amikor nehézre fordulnak a dolgok, segít nekünk, hogy előre tudjunk jutni, még azon az 
utolsó napon is, amikor a hazavezető útra lépünk. 

/Richard Leonard SJ/  
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CSENDES 
SZENTSÉGIMÁDÁS 

 
Minden szombaton  

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

Június 2-án csak 17:00 órakor! 

 

  

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! 

EGYHÁZKÖZSÉGI  
„TE DEUM” 

Egyházközségünkben az iskolai év végén 
a közösségek többsége is rövid nyári 

szünetet tart, ezért a diákokkal együtt mi 
is mindannyian közösen adunk hálát az 

elmúlt tanévben kapott kegyelmekért.  
A hálaadó Szentmisét június 17-én 8:00 
órakor tartjuk, amely ezúttal gitáros mise 

lesz. A Szentmise után 
szeretetvendégségre hívunk mindenkit!  

Várunk minden közösséget! 

ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

A Veresegyházi Katolikus Gimnázium 
növekedésével a jövőben egyre több 
tanárra lesz szükség.  
Olyan kollégák jelentkezését várja az 
iskola, akik számára kiemelten fontos 
a keresztény értékrend, szívesen 
lennének egy kreatív, lendületes 
induló tanári közösség tagjai.  
Elsősorban angol és német tantárgyból 
várnak, jelentkezéseket, de minden 
tantárgyhoz fogadnak önéletrajzot. 
Jelentkezni az iskola honlapján 
megadott elérhetőségeken lehet. 

http://verka.hu/ 
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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. 

 

 

 

 

 

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 SZENT TESTE ÉS VÉRE 
ÚRNAPJA (jún.3.) 
 -Kiv 24.3-8 
 -Zsid 9,11-15  
 -Mk 14,12-16.22-26 
 

JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE (FŐÜNNEP) 
TEMPLOMBÚCSÚ (jún.8.)                    18:00 
 -Oz 11,1.3-4.8c-9 
 -Ef 3,8-12.14-19  
 -Jn 19,31-37 
 

ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP (jún.10.) 
 -Ter 3,9-15 
 -2Kor 4,13 – 5,1  
 -Mk 3,20-35 
 

ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP  
EGYHÁZKÖZSÉGI TE DEUM (jún.17.) 
 -Ez 17,22-24                                 Gitáros 
 -2Kor 5,6-10  
 -Mk 4,26-34 
 

KERESZTELŐ SZENT JÁNOS  
SZÜLETÉSE (FŐÜNNEP) (jún.24.) 
 -Iz 49,1-6 
 -ApCsel 12,22-26  
 -Lk 1,57-66.80 
 

Június 11. 
 Szent Barnabás apostol 
Június 13. 
 Páduai Szent Antal áldozópap, egyháztanító 
Június 27. 
 Szent László király 
Június 29. 
 Szent Péter és Szent Pál apostolok 
 

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) 
 júniustól nyári szünet 

TEMPLOMI KÓRUS (k. terem/templom) 
 szerda 19:30 

DON BOSCO ORATÓRIUM (közösségi ház)  
 péntek 17:00 és hirdetés szerint 
 

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/

