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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XVII. évfolyam 3. szám 2019. MÁRCIUS 
 
 

IGELITURGIA 
Március 4-én és március 18-án hétfőn 17:30 órakor szentmise helyett 
igeliturgia lesz. 
 

FELNŐTT HITTAN 
Március 5-én és március 12-én nem lesz felnőtt hittan. Majd március 
19-én folytatódik. 
 

HAMVAZÓSZERDA 
Hamvazószerdán, március 6-án 17:30 órakor lesz szentmise 
templomunkban. Ne feledkezzünk el arról, hogy ez szigorú böjti nap.  

 

KERESZTÚT 
Nagyböjtben pénteki napokon 18:00 órakor keresztút imádságot 
tartunk a templomban. Szeretettel várunk mindenkit! 
Március 8-án kivételesen a közösségi teremben képelmélkedéssel és 
taizéi énekekkel imádkozzuk a keresztutat. Ezen a pénteken nem lesz 
külön Oratórium, hanem erre az imára várjuk a gyerekeket is! 

 

KATOLIKUS FÉRFIKÖR 
Március 14-én csütörtökön Katolikus Férfikör indul Erdőkertesen a 
közösségi teremben 19:00 órától. Várunk szeretettel minden érdeklődőt. 
Érdeklődni Szőnyi Jánosnál lehet: e-mail-ben: szonyij@gmail.com 
ill. telefonon 20/4554483. 

 
 

AZ IMAAPOSTOLSÁG IMASZÁNDÉKA 
 

2019. MÁRCIUS – EVANGELIZÁCIÓS 
A keresztény közösségek jogainak elismeréséért: 
Imádkozzunk, hogy a keresztény közösségek – különösen azok, 
amelyek üldöztetést szenvednek -, érezzék Krisztus közelségét 
és jogaikat tartsák tiszteletben. 
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BÖJTI KÉRDÉS-FELELET 
~Kötelező templomba menni hamvazószerdán? Nem, de nagyon ajánlott.  
~Mi a különbség a szigorú böjti nap és a sima böjti nap között? A jelenlegi szabályozás a 
korábbi enyhe böjtöt írja elő szigorú böjtnek (napi háromszori étkezés, melyből egy a szokásos 
bőségben), és péntekekre az egyszerű hústilalmat rendeli. 
~Mit jelent a gyakorlatban az, hogy csak egyszer szabad jóllakni? A jelenlegi böjti fegyelmet 
1966-ban határozta meg a püspöki kar, és az nem szól „jóllakásról”, hanem arról, hogy „csak 
egyszer van (teljesebb) étkezés, de megengedett reggel és este némi étel fogyasztása”. Az, 
hogy délben vagy este van a teljesebb étkezés, szabadon eldönthető. 
~Mi az a minimális lemondás, amit az Egyház előír a nagyböjtre? Péntekenként hústilalom 
14 éves kortól halálig, hamvazószerdán és nagypénteken pedig a fent leírt szigorúbb böjtöt kell 
tartani. 
~Ha én ennél többet szeretnék tenni, milyen lehetőségeim vannak? A lehetőségek szinte 
korlátlanok, de a józan ész kikapcsolása nagyböjtben sem megengedett. Tehát mindenki 
életkorának, testi adottságainak, egészségügyi állapotának, munkájának, idegrendszerének 
megfelelő böjtöt, önmegtagadást vállaljon. Azonban az Egyház mindig hármas egységben 
gondolkodott: böjt/lemondás, több imádság, alamizsna/jótékonykodás. 
~Mi a lelki célja a testi böjtnek? A böjtnek elsődlegesen testi célja van. Vagyis az, hogy 
„megfegyelmezzük” a testünket, hogy „ne a farok csóválja a kutyát”, hanem az értelem adja ki a 
parancsokat, és ne a test kényelme, önzése vezessen. A mai, kényelemre épített fogyasztói 
kulturálatlanságban ez még fontosabb, mint ezer éve. Visszanyerni a lélek, a szellem uralmát: 
emberségünket adja vissza. A győzelem erkölcsi: ura vagyok magamnak. Ezután beszélhetünk 
további lelki haszonról, hiszen a testi visszafogottság több teret enged a léleknek – ez olyan 
egyetemes emberi tapasztalat, amely minden vallásban jelen van, és érdemes visszatérnünk 
hozzá nekünk, nyugati keresztényeknek is. 
~Kiválthatjuk jó cselekedetekkel a testi böjtölést? Nem. A böjt böjt, a jó cselekedet pedig jó 
cselekedet. Mindkettő fontos része a nagyböjti készületnek. 
~Miért pont a húsról való lemondással böjtölünk? A hús egy maradék minimum a korábbi 
böjti fegyelemből. Régen semmiféle állati eredetű ételt nem ettek, aztán az újkorban 
engedményként megjelent a tojás, a tejtermék, de csak a 19. század végén engedték meg a zsír 
használatát a főzéshez. 
~Miért lehet halat enni? A hal hidegvérű állat, és a húsának szerkezete nem hasonlít a 
melegvérűekéhez, ezért is engedték meg ennek fogyasztását. 
~Hogyan böjtölhet egy vegetáriánus? A böjt lényege nem a hústilalom, hanem az 
önmegtartóztatás. A vegetáriánus találjon ki és fogadjon meg nagyböjt elején más, testhez álló 
erénygyakorlatot. 
~Ha mégis eszem húst egy nagyböjti pénteken, az mennyire súlyos bűn? Halálos. 
Kimutatták, hogy előbb-utóbb mindenki meghalt, aki evett valaha is húst.  Komolyra fordítva a 
szót: a bűn a súlya miatt nem komoly, azonban a szándék, a lelkület fontos itt. Ha szándékosan 
fittyet hányok az Egyház előírására, az komoly gond, ha dilemmát oldok fel vele (például nem 
akarok megbántani valakit, akinek aznap van a születésnapja, és a szeretet sérülne, ha 
visszautasítanám), akkor az nem súlyos. 

 (Dr. Füzes Ádám – Magyar Kurír – Nagyböjtről bővebben a faliújságon és a plébániai honlapon)  
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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 
erdokertesiplebania@gmail.com 

Tel.: 20/910 4509  
 

Irodavezető: Wirth Beáta 
elérhető munkanapokon (kiv. kedd) 

8-13 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! 

TEMPLOM FELÚJÍTÁS 
 

Kedves Testvérek! 

A templomhomlokzat 

ereszcsatorna-javítása és a 

villámvédelmi felülvizsgálat 

munkálataihoz kérjük a Testvérek 

további nagylelkű adományait.  
 

ADOMÁNYAIKAT KÖSZÖNJÜK! 
 

 
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. 
 

KERESZTELÉSSEL 
kapcsolatban érdeklődni lehet 

Molnár Zsolt plébánosnál 

személyesen vagy telefonon:  
20/910 4509 vagy e-mail-ben: 

erdokertesiplebania@gmail.com 
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A FORRÁS-t kiadja 

az Erdőkertesi Római Katolikus Egyházközség 

Felelős kiadó: Molnár Zsolt plébános  

E-mail: erdokertesiplebania@gmail.com 
Tel.: +36 20 910-4509  

Szerkesztő: Lugosi Mária 
 

VASÁRNAPOK - ÜNNEPEK 
 

Évközi 8. vasárnap (márc. 3.) 

 -Sir 27,5-8 
 -1Kor 15,54-58 
 -Lk 6,39-45 
 

Hamvazószerda (márc. 6.) 

 -Joel 2,12-18 
 -2Kor 5,20 – 6,2 
 -Mt 6,1-6.16-18 
 

Nagyböjt 1. vasárnapja (márc. 10.) 
 -MTörv 26,4-10                    Gitáros 

 -Róm 10,8-13 
 -Lk 4,1-13 
 

Nagyböjt 2. vasárnapja (márc. 17.) 

 -Ter 15,5-12.17-18         Befogadás 
 -Fil 3,17 – 4,1 
 -Lk 9,28b-36 
 

Nagyböjt 3. vasárnapja (márc. 24.) 

 -Kiv 3,1-8a.13-15 
 -1Kor 10,1-6.10-12 
 -Lk 13,1-9 
 

Urunk születésének hírüladása 

Gyümölcsoltó Boldogasszony (márc. 25.) 
 -Iz 7,10-14; 8,10c 
 -Zsid 10,4-10 
 -Lk 1,26-38 
 

Nagyböjt 4. vasárnapja (márc. 31.) 
 -Józs 5,9a.10-12             „Laetare”! 
 -2Kor 5,17-21                      Gitáros 
 -Lk 15,1-3.11-32 
 
 

Március 19. Főünnep: Szent József,  
a Boldogságos Szűz Mária jegyese 

SZENTMISÉK RENDJE 
 

HÉTKÖZNAPI SZENTMISE: 
 HÉTFŐ: 17:30 órakor 

Március 4-én és 18-án 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  

MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉG (közösségi terem) 
 kéthetente kedd 18:30  

FELNŐTT HITTAN (közösségi terem) 
 kedd 19:30 – márc. 5-én és 12-én NEM LESZ! 

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

DON BOSCO ORATÓRIUM (közösségi ház)  
 péntek 17:00 – márc. 8-án 18:00 órától!!! 
 

 

További információk  
az Egyházközség honlapján: 

 

erdokertes.vaciegyhazmegye.hu 
 

 

CSALÁDOS (GITÁROS) 
SZENTMISÉK IDŐPONTJAI 

 

 
 

Március 10. vasárnap 8.00 
Március 31. vasárnap 8.00 
Május 12. vasárnap 8.00 

 

mailto:erdokertesiplebania@gmail.com
http://www.erdokertes.vaciegyhazmegye.hu/

