
1 

 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XVI. évfolyam 7. szám 2018. JÚLIUS 
 

A KERESZTÉNY NYARALÁS 10 PONTBAN 
 

1. PIHENÉS. A fáradság, a munka és más tevékenységek miatti aggodalom elhomályosítja 
annak tudatát, hogy mi az igaz és a helyes. A nyaralás jó időszak arra, hogy fizikai és lelki erőt 
merítsünk, ami lehetővé teszi, hogy változtassunk életünk azon területén, ahol szükség van erre. 
2. ELMÉLYÜLÉS. Teret és időt kell keresnünk arra, hogy saját magunkra gondoljunk. Ne féljünk 
találkozni önmagunkkal és legyőzni azt a felületességet, amit a zűrzavaros hétköznapi élet okoz. 
Ne feledkezzünk meg az evangéliumokról, melyek segítenek ebben. 3. GONDTALAN DERŰ. A 
szórakozás eltereli, az utazás pillanatnyilag eltávolítja a problémákat. Az állandó derű azonban 
abból fakad, hogy „belső otthonunkban” rend van. A szabadság ideje kiváltképpen jó arra, hogy 
rendet tegyünk önmagunkban. 4. CSALÁD. Egy olyan társadalomban, ahol az apa és az anya is 
munkába járnak, a gyerekek keveset élvezhetik szüleik jelenlétét. A szabadság alatt szorosabbá 
válhatnak a családi kapcsolatok, növekedhet a családtagok közötti kommunikáció, és többet 
segíthetnek annak, akinek leginkább szüksége van rá. 5. BARÁTSÁG. A baráti kapcsolatokhoz 
idő kell. A szabadság megfelelő idő a baráti kapcsolatok ápolására, a hiányosságok pótlására, a 
félreértések rendezésére, vagy akár meglátogathatjuk egy beteg barátunkat. 6. A HIT 
SZÉPSÉGÉNEK FELFEDEZÉSE. Tudnunk kell észrevenni az emberi alkotások szépségét, 
amelyet az elődeink hagytak ránk. Táplálnunk kell magunkban az érzéket történelmi, művészeti, 
kulturális és vallási örökségünk iránt. 7. CSEND. Ebben tudjuk meghallani a legfontosabb 
hangokat, amelyek önmegvalósításunkat segítik. Akik értékelik a csöndet, a hallgatás és a 
kommunikáció mestereivé válnak. 8. IMÁDSÁG. A sok elfoglaltság miatt gyakran meggyengül, 
míg a nyaralás alatt többet beszélgethetünk az Úrral, erőt és ösztönzést kaphatunk tőle 
mindennapi utunkra. 9. A TEREMTETT VILÁGRA VALÓ RÁCSODÁLKOZÁS. Ezáltal értékelni 
tudjuk azt a csodálatos látványt, amelyet a természet nap mint nap ingyenesen elénk tár, s 
amelyben kézzel foghatóan hordozza a Teremtő nyomát. 10. SZERETETSZOLGÁLAT. A 
nyaralás alatt sem szabad soha megfeledkeznünk a szegények iránti szeretetről, amely abban 
nyilvánul meg, hogy féken tartjuk kiadásainkat, megosztjuk másokkal, javainkat, törődünk az 
idősekkel, időt töltünk velük, fontos társadalmi és lelkipásztori tevékenységeket támogatunk.  

(Juan del Río Martín érsek - Magyar Kurír) 
 

ORATÓRIUM 
Nyáron is szeretettel várjuk az iskolásokat az Oratóriumban! A találkozások időpontjait 
hétről-hétre a templomi hirdetésekben, a hirdetőn és az egyházközség honlapján tesszük közzé.  

 

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKA: JÚLIUS 
EVANGELIZÁCIÓS – Hogy a papok, akik fáradtan és magányosan végzik lelkipásztori munkájukat, 
segítve és megerősítve érezzék magukat az Úrral való barátság és a testvérek által! 
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SZERETETHIMNUSZ 
Június 29-én volt Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe. Szent Péterrel leggyakrabban az 
evangéliumokban, Szent Pállal pedig a levelei által találkozhatunk a Szentmisék alkalmával.  
Az alábbiakban Pál apostol leveleinek egyik legismertebb részletéről, a „szeretethimnuszról” (1Kor 
13,1-13, emlékeztetőül ideidézzük) olvasható néhány gondolat a (volt) ötödik osztályosoktól. /LM/ 
 

13 1Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc 
vagyok vagy pengő cimbalom. 2Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a 
tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. 
3Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet 
nincs bennem, mit sem használ nekem. 4A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem 
féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. 5Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed 
haragra, a rosszat nem rója fel. 6Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. 
7Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. 8S a szeretet nem szűnik meg soha. A 
prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. 9Most megismerésünk csak 
töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. 10Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az 
véget ér. 11Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy gondolkoztam, mint a gyerek, úgy 
ítéltem, mint a gyerek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait. 12Ma még csak 
tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor 
majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. 13Addig megmarad a hit, a remény és a 
szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.   

 

„Az ember csak akkor ember, ha van benne szeretet, ha 
nincs benne szeretet, akkor nem több egy élettelen tárgynál 
(zengő érc). A szeretetet pozitív tulajdonságokkal ruházza fel: 
türelmes, jóságos, nem féltékeny és nem kérkedik. A himnusz 
mondandója: a szeretet egy teljesen önzetlen dolog, ellentétben a birtoklás örömével. A 
szeretet egy cselekvés és soha nem ér véget. Mindig kell tenni valamit azért, hogy a másik 
érezze, hogy fontos neked, ezt az életben apró gesztusokkal folyamatosan éreztetni kell. Ez a 
himnusz egy figyelmeztetés azok számára, akik túl sokra tartják magukat. Mit tehetek meg 
ebből én? Mindenkit úgy fogadok el, ahogy van, nem amilyennek mi szeretnénk, a barátaimban 
nem a rosszat keresem, hanem a jó tulajdonságaikat.” 
 

„Az egyik kedvenc apostolom Szent Pál. Az Ő élete példa lehet mindenki számára, hiszen 
sokáig Pál üldözte Jézust és a követőit, de megtért és hűséges tanítvány lett belőle. Jézus 
teljesen megváltoztatta az életét. Pál híres verse a szeretetről szól. Nagyon szép mű, mely a 
türelmes és jóságos szeretetet mutatja be. Azt mondja, hogy a hit, a remény és a szeretet közül 
a legnagyobb, a legfontosabb a szeretet. A szeretet ad értelmet minden cselekedetünknek. 
Jézus életében és tanításaiban a szeretetet helyezi előtérbe. Könyörületes és megbocsájtó. Azt 
mondja, ha valaki megüt, tarts oda arcod másik felét is. Még a kereszten is a szeretet győz, 
megbocsájtja az ellene elkövetett tetteket és szeretetből az életét adja az emberekért, értünk. 
Szerintem az a dolgom, hogy Istenre figyeljek, nyitott szemmel járjak, és a környezetemet 
segítő szeretettel vegyem körül. Ahol lehet, segítsek tettekkel, szavakkal, mosollyal. Figyeljek 
Jézusra, mert mutatja az utat. A cél, hogy egész életemben felé és vele haladjak.” 
 

„Szent Pál apostol leveleinek egyik legszebb része a szeretethimnusza. Jézus tanította a 
világot arra, hogy a legfontosabb parancs a szeretet. Szent Pál egy gyönyörű költeményt írt 
arról, hogy milyen az igazi szeretet. Az igazi szeretet állandóan cselekszik. … Kinyílnak, 
megszépülnek az emberek.”  
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CSENDES 
SZENTSÉGIMÁDÁS 

 
Minden szombaton közvetlenül 

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 készpénz-
ben 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! 

ÁLLÁSHIRDETÉSEK 
 

ÓVODA 
Az erdőkertesi Szőlőfürt Református 

Óvoda 2 óvodapedagógus kollégát keres, 
akik hitüket megélik és aktívan gyako-

rolják, nem elvárás a református vallás. 
Bővebb információért érdeklődni  

az intézményvezetőnél lehet. 
Tel: 06-28-475-087, 0630/546-26-42 

E-mail: szolofurtvezeto@gmail.com 
 

GIMNÁZIUM 
A Veresegyházi Katolikus Gimnázium 

olyan kollégák jelentkezését várja, 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/ 
 

 
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. 

 

mailto:szolofurtvezeto@gmail.com
http://verka.hu/
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VASÁRNAPI ESTI MISE-
IDŐPONT VÁLTOZÁS 

VERESEGYHÁZON 
 

Július 1-jétől, a nyár folyamán a 
veresegyházi vasárnap esti Szentmisék a 
szokásos időponthoz képest egy órával 
később, 19:00 órakor kezdődnek! 
 

 

 

 

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 
 

ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP (júl.1.) 
 -Bölcs 1,13-15 2,23-24 
 -2Kor 8,7.9.13-15  
 -Mk 5,21-43 
 

Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (júl.2.) 
„Sarlós Boldogasszony” 
 -Szof 3,14-18 
 -Róm 12,9-16b  
 -Lk 1,39-56 
 

ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP (júl.8.) 
 -Ez 2,2-5                                       Gitáros 
 -2Kor 12,7-10  
 -Mk 6,1-6 
 

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP (júl.15.) 
 -Ám 7,12-15 
 -Ef 1,3-14  
 -Mk 6,7-13 
 

ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP (júl.22.) 
 -Jer 23,1-6 
 -Ef 2,13-18  
 -Mk 6,30-34 
 

ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP (júl.29.) 
 -2Kir 4,42-44 
 -Ef 4,1-6  
 -Jn 6,1-15 
 

Július 3. Szent Tamás apostol 
Július 11. Szent Benedek apát, Európa fővédő-

szentje 
Július 18. Szent Hedvig királynő 
Július 23. Szent Brigitta szerzetesnő, Európa 

társvédőszentje 
Július 24. Árpád-házi Szent Kinga 
Július 25. Szent Jakab apostol 
Július 26. Szent Joakim és Szent Anna, a Bol-

dogságos Szűz Mária szülei 

Július 31. Loyolai Szent Ignác 

SZENTMISÉK RENDJE 
 

HÉTKÖZNAPI SZENTMISE: 
 HÉTFŐ: 17:30 órakor 

 

JÚLIUS 9-ÉN SZENTMISE HELYETT 
IGELITURGIA LESZ! 

 

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  

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

DON BOSCO ORATÓRIUM (közösségi ház)  
 -nyáron is, de hirdetés szerint!!! 
 

erdokertes.vaciegyhazmegye.hu 

 

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/

