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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XVII. évfolyam 7. szám 2019. JÚLIUS 
 

„Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, 
Istentől való és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten 

szeretet. Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba 
egyszülött Fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, 
hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül. Szeretteim, 

ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást.” 1Jn 4,7-11 
 

MEGHÍVÁS A SZERETETRE 
 

A vallás (religio) szó a latin religare szóból ered, ami annyit jelent: „odakötni, 
kötődni valamihez”. Vallási gyakorlatuk révén az emberek hozzákötik magukat 
Istenhez, aki az alfa (kezdet) és az ómega (vég). Aki ismeri az Újszövetséget, 
annak számára nem kétséges, hogy a vallás lényegi aktusa, az emberek és 
Istenük közötti kapcsolat lényege a szeretet. Amikor Jézust megkérdezték a 
farizeusok: „Mester, melyik a főparancs a törvényben?”, Jézus ezt felelte: 
 

„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.  
Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá:  
Szeresd embertársadat, mint saját magadat.” (Mt 22,36-39) 

 

Mit jelent szeretni Istent teljes szívünkkel, lelkünkkel és értelmünkkel? Azt 
gondolom, János úgy válaszolna erre a kérdésre, hogy elmondaná: mielőtt 
valóban oda tudnánk adni szívünket, lelkünket és elménket Istennek, először 
tudnunk kell, Isten mennyire szeretett minket, Isten hogyan gondolt ránk az 
örökkévalóságból, és hogyan kívánta megosztani velünk az életét, örömét és 
szeretetét. A keresztény szeretet válasz Isten végtelen szeretetére; addig 
viszont nem adhatunk választ, amíg valahogy meg nem érezzük, hogy Isten 
előbb szeretett bennünket. Annyira, hogy elküldte egyetlen Fiát 
megváltásunkra.  
 

Sőt, Isten nem egyszerűen szeret; Isten a szeretet. Ha a szeretet jellemzője és 
lényege az adás és az osztozás, akkor Isten a szeretet. Ő semmit sem szerezhet, 
mert ő Isten. Semmire sincs szüksége, mert ő Isten. Őbenne megvan minden 
jóság és gazdagság. A jóság azonban adakozó: igyekszik megosztani önmagát. 
Így Isten végtelen jóságát igyekszik átadni, szétosztani; megosztja magát  
... veled ... velem ... mindannyiunkkal. (folytatás a 2. oldalon) 
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Valamennyire mi is ismerjük ezt a szeretetet. Olyankor tapasztaljuk meg, 
amikor ösztönösen megosztjuk mindazt a jót, amink van: a jó gondolatainkat, 
jó híreket és a jó pletykákat. Emberi élményvilágunkban erre talán a legjobb 
hasonlat egy olyan fiatal házaspár, akiket betölt a szeretet, és a szeretet által az 
élet. Szeretetüket és életüket ezért egy új élettel kívánják megosztani, amelyet 
hatalmukban áll létrehozni. Még inkább így van ez Istennel, aki azt mondja 
nekünk: még ha egy anya elfeledkezhetne is gyermekéről, én sosem felejtelek 
el téged!  
 

Éppen ez az a pont, ahol kudarcot vallunk, s nem tudjuk igazán szeretni Istent. 
Legtöbben nem vagyunk tisztában Isten atyai, sőt gyengéd szeretetével. 
Különösen az az ember van komoly hátrányban, aki sohasem tapasztalta meg 
az emberi szeretetet, annak életadó hatását; akit az emberi szeretet szentsége 
által sohasem ismertettek meg Istennel, magával a szeretettel. Az ilyen ember 
a szeretet Istenét, aki meg akarja osztani életét és örömét, csak a túlfűtött 
képzelet termékének fogja látni - nem pedig valóságosnak.  
 

Nincs olyan ember, aki idővel ne válaszolna a szeretetre, ha egyáltalán észre 
tudja venni, hogy szeretik. Másrészt, akinek életéből és világából hiányzik a 
szeretet, abból Isten szeretetének valósága nehezen fogja előhívni teljes 
szívének, lelkének és elméjének válaszát.  
 

HAMIS ISTENEK 
 

Az az Isten, aki egy ilyen életbe lép be, félelmetes és fenyegető bálvánnyá lesz, 
aki csak félelmet követel tisztelőitől. A Teremtés könyve elmondja nekünk, 
hogy Isten önmaga képére és hasonlatosságára teremtett minket, de örök 
kísértésünk, hogy ezt visszájára fordítsuk: Istent változtassuk a mi emberi 
képünkre és hasonlatosságunkra.  
 

Mindenkinek megvan a saját egyéni és meglehetősen korlátolt Isten-fogalma, s 
ez nagyon gyakran magán viseli az emberi tapasztalat nyomát és torzítását. 
Gyakran kikezdik olyan negatív érzések, mint a félelem. Egy bosszúálló Isten 
torz képe idővel undort kelt, és vissza fogjuk utasítani. A félelem gyenge 
kötelék az egységhez, törékeny alap a valláshoz.  
 

Bizonyára ez az oka annak, hogy Isten második parancsolata az, hogy szeressük 
egymást. Az önzetlen emberi szeretet a szentségi bevezető a szeretet 
Istenéhez. Át kell lépnünk az emberi adakozás ajtaján, hogy megtaláljuk az 
önmagát ajándékozó Istent.  
 

Akik Isten torzképét nem utasítják el, azok csak a rettegés árnyékában 
vánszorognak. Nyilván nem fognak teljes szívükkel, lelkükkel és elméjükkel 
szeretni. Egy félelmetes, bosszúálló Istent nem lehet szeretni. Sohasem fognak 
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bizalmat és megnyugvást találni egy kedves Atya szerető karjai között; 
sohasem fogják megtalálni az Istenhez tartozás titkát. Azok az emberek, akik 
félelemből szolgálnak, anélkül, hogy felismernék a szeretetet, megpróbálnak 
üzletelni Istennel. Apró dolgokat megtesznek Istennek, apró dolgokat 
felajánlanak, apró imákat elmondanak és így tovább, hogy kiügyeskedjenek 
maguknak egy helyet a mennyben. Az élet és a vallás sakkjátszma lesz, nem 
pedig a szeretet története.  /John Powell: Miért félek a szeretettől?/ 
 

KATEKÉTA ÉS LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS SZAK 
2019. őszén immáron harmadik alkalommal indul katekéta és lelkipásztori 
munkatárs képzés, levelező tagozaton a váci Apor Vilmos Katolikus 
Főiskolán. Szeretettel invitálnak új hitoktatójelölteket és olyan testvéreket is, 
akik a plébániai szolgálatban részt szeretnének venni, és teológiai/pedagógiai 
ismeretekhez kívánnak jutni, vagy akik szeretnék hitről szóló ismereteiket 
felfrissíteni, hogy arról felnőtt szinten tudjanak szólni az érdeklődőknek.  
A jelentkezési határidő 2019. augusztus 10-e. Részletek végett hívható ill. 
kereshető: Dr. Sánta János szakfelelős (santa.janos@vaciegyhazmegye.hu),  
ill. Czerman Józsefné a főiskola tanulmányi osztályán (06-27-511-150/401-es 
mellék). Érdemes a főiskola honlapját is tanulmányozni, ahol minden 
információ megtalálható az összes szakról (http://avkf.hu/).  
 

 
 

 

AZ IMAAPOSTOLSÁG IMASZÁNDÉKA 
2019. JÚLIUS – EGYETEMES:  
Imádkozzunk, hogy az igazságszolgáltatás területén dolgozók becsületesen 
végezzék munkájukat, és ne a világot átszövő igazságtalanságé legyen az 
utolsó szó! 
  

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,  

2113, Erdőkertes, Fő út 53. 
Bankszámla szám: 66000042-11026235  
Közlemény: egyházadó v. egyéb adomány 

 

KÖSZÖNET MINDEN TÁMOGATÁSÉRT! 

mailto:santa.janos@vaciegyhazmegye.hu
http://avkf.hu/
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CSENDES 
SZENTSÉGIMÁDÁS 

 
Minden szombaton közvetlenül 

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

 

 

 

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 
 

Évközi 14. vasárnap (júl. 7.) 
 -Iz 66,10-14c 
 -Gal 6,14-18  
 -Lk 10,1-12.17-20 
 

Évközi 15. vasárnap (júl. 14.) 
 -MTörv 30,10-14 
 -Kol 1,15-20 
 -Lk 10,25-37 
 

Évközi 16. vasárnap (júl. 21.) 
 -Ter 18,1-10a                 Gitáros 
 -Kol1,24-28 
 -Lk 10,38-42 
 

Évközi 17. vasárnap (júl. 28.)  
 -Ter 18,20-32  
 -Kol 2,12-14 
 -Lk 11,1-13 
 

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  

DON BOSCO ORATÓRIUM (közösségi ház)  
 nyár folyamán 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. 

 

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 
 

 

CSALÁDOS MISE 
 

2019. július 21. vasárnap  

8:00 órakor 

mailto:erdokertesiplebania@gmail.com

