
1 

 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XVII. évfolyam 4. szám 2019. ÁPRILIS 
 

„ÉLETEM CÉLJA: MEGTANULNI SZERETNI” 
Április 13-án, szombaton egyházközségi lelki nap lesz a veresegy-
házi Szentlélek-templomban. Az alkalmat Székely János szombathe-
lyi megyéspüspök vezeti. Szeretettel hívnak mindenkit elmélyülésre, 
feltöltődésre, azokat is, akik csak egy-egy részbe tudnak bekapcsolódni! 
 

KERESZTÚT 
Április 12-én 18:00 órakor keresztút imádságot tartunk a 
templomban. Szeretettel várunk mindenkit! 
 

2019. NAGYHÉT-HÚSVÉT 
 

VIRÁGVASÁRNAP – Az Úr szenvedésének vasárnapja 
 Április 13. 18:00: Szentmise  
 Április 14. 8:00: barkaszentelés, bevonulás, Szentmise  
 

Nagyhétfő 
 Április 15. 17:30: Szentmise, utána GYÓNTATÁS 
 

NAGYCSÜTÖRTÖK – Esti Szentmise az utolsó vacsora emlékére  
 Április 18. 18:00: Lábmosás, Szentmise, búcsúbeszéd felolvasása 
 

NAGYPÉNTEK –Az Úr szenvedésének ünneplése 
 Április 19. 14:00: Keresztút; 15:00: Szertartás  
 

HÚSVÉTVASÁRNAP – Krisztus feltámadása 
 Április 20. 20:30: Húsvéti vigília, utána ételszentelés és agapé 
 A feltámadási szertartáshoz gyertyát hozzunk magunkkal!  
 Április 21. 8:00: Ünnepi Szentmise  
 

Húsvéthétfő 
 Április 22. 8:00: Szentmise  

 

 

AZ IMAAPOSTOLSÁG IMASZÁNDÉKA 
 

2019. ÁPRILIS – EGYETEMES 
A háborús övezetben dolgozó orvosokért és munkatársaikért: 
Imádkozzunk a háborús övezetekben dolgozó orvosokért és munkatársai-
kért, akik életüket kockáztatják azért, hogy mások életét megmentsék! 
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A NAGYHÉT ÉS A HÚSVÉT 
A Nagyhét liturgiájában való elmélyült és értő részvétel az igazi és ősi „lelkigyakorlat”. A húsvéti 

misztérium a szó szoros értelmében keresztény életünk magja, hitünk legmélyebb forrása. Egyedül és 
kizárólagosan ezt a misztériumot ünnepeljük minden vasárnapon, minden ünnepen és minden 
hétköznapon, pontosabban azoknak a misztériumoknak az összességét, melyeket ez magában foglal.  

A Húsvét az egész egyházközség ünnepi zarándoklata, amely Virágvasárnaptól Húsvétvasárnapig 
tart: felmegyünk az Úrral Jeruzsálembe, mi is részt veszünk az utolsó vacsorán, majd együtt virrasztunk 
Jézussal a Getszemáni kertben, látjuk szenvedéseit; elkísérjük a Golgotára, és a kereszt tövében állva 
látjuk Őt meghalni, imádkozunk az Úr sírjánál, és virrasztva várjuk és csodáljuk az Úr feltámadását. 

 

VIRÁGVASÁRNAP - AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA 
Az Úr Jézus ma bevonul Jeruzsálembe, most mi vagyunk az őt kísérő és az előtte hódoló tömeg! A 
Nagyhét ezzel a bevonulással kezdődik. A templomon kívül veszi kezdetét a szertartás. 
Az 1. állomás az Olajfák-hegye, az ágak megszentelése. A pap könyörgést mond a virágos ágak v. 
barkaágak felett, meghinti őket szenteltvízzel, majd kiosztják az ágakat. Az ágak (eredetileg pálmaág) 
átvételével mi is vértanúnak valljuk magunkat, s most már méltóak vagyunk arra, hogy a vértanúk 
Királyát kövessük. Ekkor hangzik el az Úr bevonulásáról szóló evangéliumi rész. (Lk 19,28-40). 
A 2. állomás az Olajfák-hegyétől a Jeruzsálem kapujáig vezető út, a körmenet az ágakkal. A 
körmeneti énekek az evangélium szavait idézik: a jeruzsálemi gyerekek pálmaágakat, majd ruháikat 
terítették a földre, hogy Jézus azokon haladjon át. A körmenet csúcspontja a Megváltó Királyt dicsőítő 
ünnepi himnusz (Dicsőség és dicséret tenéked…).  
A 3. állomás már a Szent Város, belépünk a Szentélybe: kezdődik a szentmise, Krisztus 
áldozata. A szentírási részek (Iz 50,4-7; 21. zsoltár; Fil 2,6-11) mind arról szólnak, hogy Jézus milyen 
lelkülettel vállalta értünk a szenvedést. Az evangéliumban pedig, Urunk szenvedésének történetébe 
(Lk 22,14 – 23,56) kapcsolódhatunk bele. A mai napon arról a Krisztusról elmélkedünk, aki a kereszt 
vállalásával jutott el a feltámadás dicsőségébe.  

 

A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP 
A Nagyhét utolsó napjait: a Nagycsütörtök esti szentmisétől a Húsvétvasárnap esti dicséretéig tartó 
időt Szent Háromnapnak nevezzük. E három nap egységet alkot: mindegyik napon a húsvéti 
misztériumot ünnepeljük a maga teljességében, de mindannyiszor más-más oldalról megközelítve.  

 

NAGYCSÜTÖRTÖK - ESTI SZENTMISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE 
Jézus örök idők óta készült erre az estére: „Vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt 
a húsvéti vacsorát, mielőtt szenvedek” (Lk 22,15). Örömtelien kezdődik a szentmise: a Dicsőséget 
is énekeljük, melynek kezdetén utoljára hangzik fel az orgonaszó, zúgnak a harangok és szólnak a 
csengők, hogy azután három napra a gyász jeléül elhallgassanak.  
Az igeliturgia (Kiv 12,1-8.11-14; 115. zsoltár; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15) után, az evangélium szavait 
követve kerül sor a lábmosás szertartására, melyben Jézus példát ad nekünk a szolgáló szeretetre. 
De nem csupán emberi szolgálattevésre mutat példát, hanem feltárja előttünk Isten belső lényegét: a 
szeretet, amely alázatos. Kinyilatkoztatja, hogy a hatalom valójában nem más, mint képesség a másik 
ember megmentésére, örök üdvösségének szolgálatára.  
A szentmise áldozati része is ünnepélyes, hiszen átéljük az Oltáriszentség alapítását. A búcsúzó 
Krisztus saját Testét és Vérét hagyta ránk, hogy lelkünket táplálja. Tanítványainak hatalmat adott és 
megparancsolta, hogy ők is ezt tegyék, hogy keresztáldozata állandóan közöttünk levő valóság 
legyen. Ma két szín alatt történik az áldoztatás. 
A szentmise utolsó könyörgése után a pap az Eukarisztiát egy rejtett őrzési helyre viszi. Most 
elkísérhetjük az Úr Jézust a Getszemáni kertbe. Az oltárfosztás bevezet minket Jézus vérrel 
verejtékezésének titkába: az oltárról elviszik a gyertyákat, a keresztet, az oltárterítőket. Az oltár maga 



3 

Krisztus, akit az apostolok elhagytak, és minden emberi vigasztalástól megfosztottak. A nyitott 
tabernákulum és a megfosztott oltár látványa, a közelgő éjszaka, s mindaz a felfoghatatlan, mégis 
elfogadott isteni ajándék, melyet ma este kaptunk, a keresztény lelket sajátos csöndességbe vonja.  
A szentmise befejeztével még nem hagyjuk el a templomot, hiszen Jézus ezt mondja nekünk: „Hát 
nem tudtok egy órát sem virrasztani velem? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne 
essetek! A lélek ugyan kész, de a test erőtlen” (Mt 26,40-41). Vele maradunk még egy kicsit, és 
ebben a mélységes csendben az Egyház ősi szokása szerint elolvassuk (meghallgatjuk) Jézus 
búcsúbeszédét (Jn 13–17). 

 

NAGYPÉNTEK – AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE 
A mai napon nincs szentmise. Az Egyház liturgiája ma nagyon erős jeleket használ, és a jelenbe 
hozza azt az óráját, melyben Jézus Krisztus keresztáldozata végbement. Az üres tabernákulum előtt 
kezdődik a szertartás. Nincs gyülekező ének, nincs kezdőének, nincs köszöntés, nincs közösség 
egymással – a pap és az asszisztencia némán vonul a templomba, majd a nyitott tabernákulum előtt 
leborulnak. Ez a gesztus a legmélyebb megalázkodást fejezi ki, az imádást, a hódolatot, a gyászt, a 
bocsánatért való esedezést.  
A szertartásnak három része van: 1. igeliturgia (Iz 52,13 – 53,12; 30. zsoltár; Zsid 4,14-16, 5,7-9; Jn 
18,1 – 19,42); 2. hódolat a szent kereszt előtt; 3. szentáldozás. 
A könyörgések ezen a napon valóban egyetemesek. Most, hogy már szabad utunk nyílt az Atyához, 
Krisztus által a Szentlélekben eléje járulunk könyörgéseinkkel. Ma imádkozunk az Egyházért, a 
pápáért, a papságért és a hívekért; a keresztelendőkért, a keresztények egységéért, a zsidókért; 
azokért, akik nem hisznek Krisztusban; azokért, akik nem hisznek Istenben; a világi vezetőkért, és a 
szenvedőkért, akik a mai napon leginkább hasonlítanak Krisztushoz. 
A mai szertartás központja a hódolat a Szent Kereszt előtt. Nézzük a keresztet, és imádjuk Jézust. 
Ő odaadta a saját életét azért, hogy nekünk örök életünk legyen. A gyalázat fája az üdvösség fája lett, 
a halál fája az élet fájává alakult. A keresztre való feltekintés a megmenekülést, vagyis az 
üdvözülés pillanatát jelenti. Most a megfeszített Krisztus elé tárjuk imádásunkat, hálánkat és 
odaadásunkat. Elmondjuk neki, hogy követni akarjuk őt, hogy vállaljuk a krisztusi életet megalkuvások 
nélkül, a maga teljességében. Ez a pillanat, ha hittel tesszük, életünk egyik csúcspontja lehet.  

 

NAGYSZOMBAT 
Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál időzik, imádkozik és az Ő szenvedéséről és haláláról 
elmélkedik. Napközben nincs szertartás, és nagypéntekhez hasonlóan ezen a napon sincs 
szentmise. A Teremtés könyve szerint „Isten a hetedik napra befejezte művét, amit alkotott. A 
hetedik napon megpihent munkája után, amit végzett…” (Ter 2,2). Ez a kereszténység egyedüli 
sabbatja, melyet a zsidósággal egy napon, de még mélységesebb tartalommal ünnepel.  

 

HÚSVÉTI VIGÍLIA - VIRRASZTÁS A SZENT ÉJSZAKÁN 
A húsvéti vigília szertartása a húsvéti Szent Háromnap csúcsa. Ez „az Úrnak szentelt éjszaka” (Kiv 
12,42). Ma mi is, a kezünkben égő gyertyát tartó hívek, hasonlókká válunk azokhoz a szolgákhoz, 
akik virrasztva várnak Uruk érkezésére, hogy amikor megjön, ébren találjon, és asztalához ültessen 
minket (Lk 12,35).  
1. Lucernárium (Fényünnepség): „Én vagyok a világ Világossága” – mondja az Úr. A fény magát a 
feltámadott Krisztust jelenti, a Világosságot ünnepeljük, aki bevilágítja a bűnös világ sötétségét. Az 
Egyház liturgiája szemléletessé kívánja tenni a feltámadás pillanatát: a láng fellobbantásával a 
parázsból. Az első mozzanat a tűzszentelés a templomon kívül. Az új tűzről meggyújtják a húsvéti 
gyertyát, amely a dicsőségesen feltámadt Krisztust jelképezi.  
A húsvéti gyertya lángja: Krisztus világossága végighalad a sötét templomhajón (mint a tűzoszlop, 
mely a választott nép előtt járt) egészen a szentélyig. A fényünnepség csúcspontja a Húsvéti 
örömének, az Exultet eléneklése, mely költői szavakkal fejti ki a húsvéti ünnep tartalmát.  
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2. Igeliturgia: Az olvasmányokat már a Krisztus világosságába vetett hit fényében olvassuk, 
felidézzük Isten csodálatos tetteit, melyeket az üdvösségtörténet folyamán végbevitt (Ter 1,1 – 2,2; 
22,1-18; Kiv 14,15 – 15,1; Iz 54,5-14; 55,1-11; Bár 3,9-15.32 – 4,4; Ez 36,316-17a.18-28). Most mi is 
az emmauszi tanítványok útját járjuk végig: az olvasmányokon keresztül Krisztus Mózesen kezdve 
valamennyi prófétánál megmagyarázza mindazt, ami az Írásokban róla szólt, lángra gyújtja szívünket, 
hogy azután asztalhoz ülve vele felismerjük őt a kenyértörésben (Lk 24,25-32).  
Nagyböjtben nem énekeltük a Dicsőséget, ma örömünk kifejezéseként ismét énekeljük. Újra 
megszólal az orgona, a harangok és a csengők. Majd meghallgatjuk a szentleckét (Róm 6,3-11). 
Nagyböjtben az alleluja éneklésével is böjtöltünk: nem énekeltük negyven napon át. Most az 
Evangélium előtt (Lk 24,1-12) különösen is ünnepélyesen hangzik fel újra, a feltámadás győzelmi 
énekeként.  
3. A keresztség liturgiája: Krisztus halálának és feltámadásának ereje, kegyelmi hatása 
mindenekelőtt a keresztségben éri el az embert, ezért a római egyház évszázadokon át csak ezen 
az éjszakán keresztelt. Mivel a liturgia mindig a teljes egyház cselekvése, ezért nemcsak a földi, a 
még zarándokúton járó Egyház, hanem a mennyei, a dicsőséges Egyház is velünk ünnepel. A 
Mindenszentek litániáját énekelve az Egyház teljessége borul le és könyörög a Szentháromság egy 
Isten előtt. Ezután történik a keresztvíz megáldása, amely által az Isten a keresztségben új népet 
teremt magának. A keresztelőkút az Egyház anyai ölét jelképezi, mert Egyház Anyánk itt szül 
bennünket újjá az örök életre. Ezután mindnyájan égő gyertyával a kezünkben megújítjuk 
keresztségi fogadalmunkat. Ezt követően a pap a megáldott vízzel meghinti a népet, majd a hívek 
könyörgése következik. 
4. Az Eukarisztia liturgiája: A húsvéti gyertya fényében mutatjuk be áldozatunkat. Az áldozati 
adományokat az újonnan megkereszteltek vihetik az oltárhoz. Ők, és azok a felnőttek, akik a nagyböjt 
elején erre ki lettek választva, ebben a szentmisében találkoznak először Jézussal a 
szentáldozásban.  
 

HÚSVÉTVASÁRNAP - KRISZTUS FELTÁMADÁSA 
Ez a vasárnap az egyházi év csúcspontja, minden vasárnap „anyja és forrása”. A mai szentmise 
igen ünnepélyes. A bevonulási ének (introitus) a Feltámadt Jézus Atyjához intézett első szavait idézi: 
„Feltámadtam, és újból veled vagyok, reám tetted a kezet, alleluja!” A szentírási részek (ApCsel 
10,34a.37-43; 117. zsoltár; Kol 3,1-4 vagy 1Kor 5,6b-8) a feltámadás örömhírét hirdetik. Az alleluja és 
az evangélium (Jn 20,1-9) előtt a húsvéti szekvencia hangzik el, ami szintén a feltámadás csodáját 
énekli meg. „Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt!” (Lk 24,6) Krisztus 
feltámadása Isten legnagyobb csodája és ajándéka az ember számára. Szent Pál azt mondja, ha 
nincs feltámadás, semmit sem ér a hitünk! (1Kor 15,12-19). Hittel valljuk és ünnepeljük az Úr 
feltámadását nemcsak a Húsvétot követő 50 napban, hanem amíg az idők végén újra el nem jön!  

 

(Lásd még: Római Misekönyv; Direktórium; Katolikus Egyház Katekizmusa; Éneklő Egyház;  
II. János Pál pápa: Dies Domini kezdetű apostoli levele; Barsi B.: „Íme, most fölmegyünk Jeruzsálembe”) 

 

JELENTKEZÉS ELSŐÁLDOZÁSRA 
Örömmel hirdetjük, hogy azok a gyerekek, akik idén ősszel kezdik majd meg 

elsőáldozási felkészülésüket, a 2020-as Eucharisztikus Kongresszus budapesti nyitó 

szentmiséjét is választhatják elsőáldozásuk helyszínéül! Az elsőáldozás 

megszervezéshez szükséges a várható résztvevők létszámának felmérése, ezért 

már most kérjük a jelentkezéseket mindenkitől. Alsó korhatár: aki 2019. 

szeptemberében kezdi az általános iskola 3. osztályát. Jelentkezési lap átvehető a 

sekrestyében, amit ugyanoda kérünk majd kitöltve leadni. A jelentkezés határideje: 

2019. május 15. További információkat Zsolt atyától és a hitoktatóktól lehet kérni. 
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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! 

CSALÁDOS SZENTMISE  
 

 
 

Május 12. vasárnap 8:00 
 

 

 
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 

EZ AZ A NAP 
A június 1-jén megrendezésre kerülő „EZ AZ 
A NAP” dicsőítő estre már jegyek kaphatók 
a sekrestyében: Rendkívül kedvezményes 

áron! A plébániáról külön buszt is 
indítunk az Arénához, amelyre jelentkezni 

szintén a sekrestyében lehet. További 

információk a kihelyezett plakátokon. 
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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 
 

Nagyböjt 5. vasárnapja (ápr. 7.) 

 -Iz 43,16-21           Gyűjtés:Szentföld 
 -Fil 3,8-14 
 -Jn 8,1-11 
 

Urunk szenvedésének vasárnapja 
VIRÁGVASÁRNAP (ápr. 14.) 

 Körmeneti ev.: Lk 19,28-40 
 -Iz 50,4-7   
 -FIl 2,6-11 
 -Lk 22,14 – 23,56 
 

A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP 
Szentmise az utolsó vacsora emlékére 
NAGYCSÜTÖRTÖK (ápr. 18.)      18:00 

 -Kiv 12,1-8.11-14    
 -1Kor 11,23-26 
 -Jn 13,1-15 
 

Az Úr szenvedésének ünneplése 
NAGYPÉNTEK (ápr. 19.)               15:00 

 -Iz 52,13 – 53,12 
 -Zsid 4,14-16. 5,7-9 
 -Jn 18,1 – 19,42 
 

Urunk feltámadása 
HÚSVÉTI VIGÍLIA (ápr. 20.)          20:30 

 1. – Ter 1,1 – 2,2 
 2. – Ter 22,1-18 
 3. – Kiv 14,15 – 15,1 
 4. – Iz 54,4a.5-14 
 5. – Iz 55,1-11 
 6. – Bár 3,9-15.32 – 4,4 
 7. – Ez 36,16-17a.18-28 
 Szentlecke: Róm 6,3-11 
 Evangélium: Lk 24,1-12 
 

HÚSVÉTVASÁRNAP (ápr.21.)        8:00 

 -ApCsel 10,34a.37-43 
 -Kol 3,1-4 vagy 1Kor 5,6b-8 
 -Jn 20,1-9 
 

Húsvéthétfő (ápr. 22.)                     8:00 

 -ApCsel 2,14,22-33 
 -Mt 28,8-15 
 

Húsvét 2. vasárnapja (ápr. 28.) 
Az Isteni Irgalmasság vasárnapja 
 -Kiv 3,1-8a.13-15 
 -1Kor 10,1-6.10-12 
 -Lk 13,1-9 
 

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 – ápr. 16-án és 23-án  NEM LESZ! 

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

KATOLIKUS FÉRFIKÖR (közösségi terem) 
 havonta csütörtök  

DON BOSCO ORATÓRIUM (közösségi ház)  
 péntek 17:00  
 

 

További információk az Egyházközség honlapján: 
 

erdokertes.vaciegyhazmegye.hu 
 

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

