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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XVII. évfolyam 6. szám 2019. JÚNIUS 
 

PÜNKÖSDI MISEREND 
Pünkösd vigíliája – június 8. szombat 

18:00 – Szentmise 
19:00 – Szentlélek-váró taizéi ima 

PÜNKÖSDVASÁRNAP – június 9. 
8:00 – Ünnepi Szentmise 

Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja – június 10. hétfő 
17:30 - Szentmise 

 

GYŰJTÉS A SRÍ LANKAI KERESZTÉNYEK JAVÁRA 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia gyűjtést hirdetett JÚNIUS 9-IG, 
PÜNKÖSDVASÁRNAPIG a Húsvétvasárnap, április 21-én Srí Lankán történt 
terrorcselekmények érintettjeinek megsegítésére és a károsodást szenvedett 
templomok helyreállításának támogatására. 

MKPK bankszámlaszáma: 11100104-18181490-14000003. 
Nagylelkű adományaikkal segítsék keresztény testvéreinket, és imáikban 
emlékezzenek meg az áldozatokról és családjaikról! 
 

ÚRNAPI SZENTSÉGIMÁDÁS 
Templomunk idén is csatlakozik a 2020-as budapesti Eucharisztikus 
Kongresszust előkészítő világméretű Szentségimádáshoz. Június 22-én, 
Úrnapja szombatján a 18:00 órai előesti Szentmise után, kb. 19:00 órától 
csendes Szentségimádást tartunk taizéi énekekkel. Mindenkit szeretettel 
várunk a közös imádságra! Csatlakozz az Erdőkertesi Jézus Szíve Templomhoz!  

 

TEMPLOMBÚCSÚ és TE DEUM 
Június 28-án pénteken lesz Jézus Szentséges Szívének ünnepe 
egyházközségünk templombúcsúja. Az ünnepi Szentmise 18:00 órakor 
kezdődik, amelyben hálát adunk a tanévben kapott kegyelmekért is. A 
Szentmise után Agapét tartunk, amelyhez kérjük a kedves testvérek étel- és 
ital adományait! Előre is köszönjük! Szeretettel várunk mindenkit!  

 

 

AZ IMAAPOSTOLSÁG IMASZÁNDÉKA 
2019. MÁJUS – EVANGELIZÁCIÓS:  
Imádkozzunk, hogy a papok egyszerű és alázatos életmódjukkal elkötelezetten 
vállaljanak sorsközösséget a legszegényebbekkel! 
 

 
  

https://corpusdomini.iec2020.hu/#/esemeny/58
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SZENTLÉLEK ÉS JÉZUS 
A Szentlélek az az isteni személy, akinek titka a legkésőbb tárult fel az Egyház számára. 

Pedig a Szentlélek már a kezdetekkor is jelen volt, hiszen a teremtéskor „Isten lelke lebegett a 
vizek felett” (Ter  1,2). A Szentlélek készítette elő a Megváltó eljövetelét, „ő szólt a próféták 
szavával”, ahogy a hitvallásban is imádkozzuk. Krisztus emberré válásában központi szerepet 
játszott: Isten Fia „a Szentlélek erejéből” testesült meg. Az angyali üdvözletben a Máriának szóló 
ígéret ugyanis így szólt: „A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged” 
(Lk 1,35). Jézus nyilvános működésének kezdetén azt halljuk a szentírásban, hogy „mint egy 
galamb, testi alakban leszállt rá a Szentlélek” (Lk 3, 22). A Szentlélek kente fel őt, az 
ószövetségi prófétákhoz és királyokhoz hasonlóan, és erősítette meg a küldetéséhez szükséges 
adományokkal. Jézust a „Krisztus” görög névvel is illetjük, ami eredetileg nem tulajdonnév volt, 
hanem egy cím. Jelentése „felkent”, amelynek héber megfelelője a messiás. Jézus Krisztus neve 
ilyen értelemben magában foglalja a Szentléktől való felkentséget. Fontos ugyanakkor 
megjegyezni, hogy Jézust fogantatásától kezdve az Egyház felkentként, azaz Krisztusként 
tisztelte. Tehát nem a jánosi keresztség révén vált azzá. A Jordán folyóban történt esemény 
mégis nagyon fontos volt számára, ott új módon töltötte be őt a Szentlélek. 

A názáreti zsinagógában Jézus önmagára értelmezte Izajás próféta szavait: „Az Úr Lelke 
van rajtam; azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, elküldött, hogy 
szabadulást hirdessek a foglyoknak és látást a vakoknak, hogy szabadon bocsássam a 
megtörteket, és hirdessem az Úr kedves esztendejét” (Lk 4,18-19). Jézuson tehát az Úr Lelke 
volt, Isten kente fel őt, s ezzel alkalmassá tette szabadító küldetése teljesítésére. 

Az egyházatyák a Szentlelket magát tekintették a kenetnek. Az olajjal megkent bőrfelület 
képe szimbolizálta számukra Krisztus és a Szentlélek szoros kapcsolatát. Nisszai Szent Gergely 
gyönyörűen fogalmaz: „A kenet (...) jelentése az, hogy ne gondoljunk semmiféle távolállást a Fiú 
és a Szentlélek között; mert miként a test bőre és az olaj kenete között sem az értelem, sem az 
érzékek semmiféle köztes dolgot nem ismernek, így elválaszthatatlan a Fiú kapcsolata a 
Szentlélekkel” (KEK 690). Krisztust és a Szentlelket tehát elválaszthatatlannak látták. 

Nem véletlenül, mert Jézus „telve Szentlélekkel” (Lk 4,1) és a Lélektől vezetve végezte 
küldetését. Az ördögöket is Isten Lelkével űzte ki (vö. Mt 12,28). Jézus tehát a Szentlélektől eltelt 
ember, aki halála előtt megígérte, majd feltámadása után megosztotta Lelkét a tanítványaival is. 
A keleti Egyház hagyománya különösen is gazdag szentlelkes vonatkozásokban. Jézust, mint a 
legkiválóbb Lélek-hordozót (pneumatophoros) tekintik. Érdemes lehet nekünk is ilyen módon 
szemlélni Jézust: a Szentlélekkel teljesen betöltött embert, a Szentlélek hordozóját. 

A SZENTLÉLEK A LITURGIÁBAN 
Szentlélek ott van az üdvösségtörténet minden részletében. Szent Iréneusz, a II. század 

nagy teológusa használta azt a szimbolikus képet, miszerint a Fiú és a Szentlélek az Atya két 
karja, amellyel az emberiség üdvösségén dolgozik. Ez a kép jól kifejezi, hogy amint a dolgozó 
ember két keze összehangoltan tevékenykedik egyetlen célért – jóllehet különböző és egymást 
kiegészítő módon –, hasonlóképpen a Szentlélek is mindig Krisztussal együtt tevékenykedik, 
sohasem tőle függetlenül. Jézus ígérete szerint a Lélek fogja emlékeztetni a tanítványokat az ő 
szavaira (vö. Jn 14,26). A Lélek tehát Jézusról tesz tanúságot (Jn 15,26). A Szentlélek nem 
önmagáról beszél, hanem Krisztusról (vö. Jn 6,13). Ezért is van, hogy az isteni személyek között 
a Lélek a legtitokzatosabb, a legrejtettebb. A nagy domonkos teológus, Yves Congar mondta, 
hogy a Szentlélek az, aki sosem mondja, hogy „én”. A Lélek sokkal inkább azt mondja: Jézus 
Krisztus. Jézus üzenetét, titkát, személyét hozza közelebb az emberek szívéhez. A Lélek az, aki 
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CSENDES 
SZENTSÉGIMÁDÁS 

 
Minden szombaton közvetlenül 

a 18:00 órai szentmise után,  

kb. 19:00-19:30 óra között! 

megteremti az egységet a hívek és Krisztus között, és ugyanő a hívek egymással való 
egységének létrehozója is. Mindennek különleges helye a liturgia. 

A liturgia nem csak a közösség cselekvése, hanem a Szentléleké is. Közös műről van szó, 
sőt az igazi „alkotómester” (vö. KEK 1091) a Szentlélek, aki a „liturgiában Isten népe hitének 
pedagógusa.” Mert „Ő készíti elő az Egyházat, hogy Urával találkozzék; emlékezteti a hívő 
közösséget Krisztusra, és hirdeti Őt; átváltoztató erejével jelenvalóvá és aktuálissá teszi Krisztus 
misztériumát; végül mint a közösség Lelke összekapcsolja az Egyházat Krisztus életével és 
küldetésével” (KEK 1092). A Szentlélek tehát a jó pedagógushoz hasonlóan fokozatosan vezeti 
el a híveket a Jézussal való találkozásra: felidézi a Mester szavait és megnyitja számukra Jézus 
életének titkát. Lehetővé teszi a belépésünket Isten titkának örök jelenébe, részesévé, 
kortársává tesz bennünket az evangéliumi történéseknek. […] A liturgia nem csak emlékezés a 
múlt történéseire, hanem e történések mintegy jelenvalóvá is válnak a Szentlélek által. Jézus 
kortársaivá válunk, mint az apostolok és az evangéliumok szereplői. A Szentlélek által áthatott 
liturgia révén nem vagyunk igazán hátrányban azokhoz képest, akik testi szemeikkel látták 
Jézus csodáit, hallották szavait, vettek részt az 
utolsó vacsoráján. A Szentlélek megnyitja 
nekünk az időt, mintegy feltöri a jelent és a 
múltat elválasztó évszázados falat és odavisz 
bennünket Jézushoz. Szinte földi életének 
részesévé tesz bennünket. 
 

Jezsuita bloggerek - Koronkai Zoltán SJ 
  

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! 
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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 
 

Urunk mennybemenetele (jún. 2.) 
 -ApCsel 1,1-11 
 -Ef 1,17-23 vagy Zsid 9,24-28.10,19-23 
 -Lk 24,46-53 
 

Pünkösd vigíliája (jún. 8.)       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 (jún. 9.)      8:00 
 -ApCsel 2,1-11 
 -1Kor 12,3b-7.12 vagy Róm 8,8-17 
 -Jn 20,19-23 vagy Jn 14,15-16.23b-26 
 

Szűz Mária, az Egyház Anyja (jún. 10.) 
 -Ter 3,9-15.20 v. Ap Csel 1,12-14 
 -Jn 19,25-27                               17:30 
 

Szentháromság vasárnapja (jún. 16.) 
 -Péld 8,22-31 
 -Róm 5,1-5 
 -Jn 16,12-15 
 

Krisztus Szent Teste és Vére (jún. 23.) 
 -Ter 14,18-20 
 -1Kor 11,23-26 
 -Lk 9,11b-17 
 

Keresztelő Szt. János születése (jún. 24.) 
 -Iz 49,1-6                                    17:30 
 -ApCsel 13,22-26 
 -Lk 1,57-66.80 
 

Jézus Szent Szíve (jún. 28.)   18:00 
 -Ez 34,11-16               Templombúcsú 
 -Róm 5,5b-11                         Te Deum 
 -Lk 15,3-7 
 

Évközi 13. vasárnap (jún. 30.) 
 -1Kir 19,16b.19-21               Péter-fillér 
 -Gal 5,1.13-18                           gyűjtés 
 -Lk 9,51-62 

 

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  

TEMPLOMI KÓRUS (k. terem/templom) 
 szerda 18:30 

KATOLIKUS FÉRFIKÖR (közösségi terem) 
 havonta csütörtök  

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

 

 
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. 

 

mailto:erdokertesiplebania@gmail.com

