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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XVII. évfolyam 8. szám 2019. AUGUSZTUS 
 

NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPE 
Augusztus 15-én csütörtökön, Szűz Mária mennybevételének főünnepén 
17:30 órakor lesz szentmise templomunkban. Ne feledkezzünk el arról, hogy 
ez kötelező ünnep, amit szentmisén való részvétellel ünneplünk meg. 
Veresegyházon ezen a napon 18:30-kor lesz szentmise.  
 

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE 
Augusztus 20-án kedden, Szent István királynak, Magyarország 
Fővédőszentjének az ünnepén 8:00 órakor lesz a szentmise templomunkban. 
 

PÜSPÖKSZENTELÉS 
Ferenc pápa Marton Zsoltot, a központi szeminárium rektorát nevezte ki váci 
megyéspüspöknek. Az új főpásztor püspökké szentelésére 2019. 
augusztus 24-én 10:00 órakor kerül sor a Váci Székesegyházban. 
Szeretettel várjuk a testvéreket! Imádkozzunk az új püspök atyáért, kérjük, 
hogy a Szentlélek vezesse a szolgálatát! 
 

9. A rendszeres imáról 
A rendszeres imádság a király üdvösségének legfőbb forrása, ezért az áhítatos 
lelkületet szabályzatunk a kilencedik helyen említi. A szüntelen imádkozás eszközli 
ki, hogy megtisztuljunk bűneinktől, és azok bocsánatot nyerjenek. Így hát, fiam, 
valahányszor Isten templomába mégy Istent imádni, Salamonnak, a király fiának 
szavaival mindig ezt mondd királyként is: „Küldd le a bölcsességedet a te szent 
egeidből, és a te nagy voltodnak székétől, hogy velem légyen és velem munkálkodjék, 
hogy tudjam, mi légyen kedves nálad.” (Bölcs 9,10) „A szemeimnek ne adj kevélységet, 
és minden kívánságot távoztass tőlem! Vedd el tőlem a hasnak kívánságait, és a 
fajtalanság kívánságai meg ne fogjanak engem, és a tisztátalan és szemtelen 
szellemnek ne adj engem!” (Sir 23,4-6) Így imádkoztak a régi királyok, és te is így 
imádkozzál, hogy Isten méltónak találjon megszabadítani minden hibádtól, hogy 
mindenki győzhetetlen királynak nevezzen. Azért is imádkozz, hogy tartsa távol 
tőled a restséget és tunyaságot, és adja meg neked minden erény segedelmét, hogy 
legyőzhesd velük a látható és láthatatlan ellenségeidet; hogy biztonságban és 
bármiféle ellenséges támadástól menten valamennyi alattvalóddal együtt békében 
fejezhesd be életpályádat.                   (Bollók János ford.) 
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VÁLASZ ISTEN SZERETETÉRE 
 

Azok az emberek, akik megismerik Isten szeretetét, válaszolni akarnak rá saját 
szeretetükkel. Hogyan tudna értelmes választ adni, ha Istennek mindene megvan, 
és semmire sincs szüksége? János mutat rá az emberi válasz helyére:  
 

A szeretetet arról ismerjük fel, hogy életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk 
életünket adni testvéreinkért. (...) Szeretteim, szeressük egymást, mert a 
szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől való és ismeri Istent. Aki 
nem szeret, nem ismeri Istent, mert Isten szeretet. (...) Istent soha senki nem 
látta. Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten, és a szeretete tökéletes lesz 
bennünk. (1Jn 3,16; 4,7-8.12)  

 

Istennel találkozni az emberekben: ez a legértékesebb része Isten és népe 
párbeszédének. Az emberi természet igényli, hogy Istennel valamilyen testi vagy 
más érzékelhető módon kerüljünk kapcsolatba. Az Ószövetségben Isten a Sínai-
hegyen vihar és villámlás közepette jött el az izraelitákhoz; Isten hangja egy lángoló 
bokorból szólt. Az Újszövetségben Isten jósága még megdöbbentőbb: Isten 
emberré lesz, és haláltusájában egy keresztre emelik érted és értem. „Erre 
gondolok, amikor azt mondom: szeretlek.” A megtestesülésben Isten az emberség 
földi burkában hozta el ajándékait, hogy beszélhesse a nyelvünket, mi pedig 
megtudjuk, milyen is ő valójában.  
 

Ahogy Isten elvárta az emberektől, hogy megtalálják őt az emberség leple alatt – 
még akkor is, amikor ez az emberség a vér és a haláltusa vörös maszkját öltötte 
magára –, ugyanígy várja el most is azt, hogy az emberek rátaláljanak más emberi 
leplek alatt. Igaz, sokba fog nekünk kerülni, ha ezen a ponton komolyan vesszük 
Istent:  
 

Éhes voltam és adtatok ennem. Szomjas voltam és adtatok innom. Idegen voltam 
és befogadtatok. Nem volt ruhám és felruháztatok. Beteg voltam és 
meglátogattatok. Börtönben voltam és fölkerestetek. Erre megkérdezik az 
igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, 
hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? 
Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna? A király így 
felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is 
tettetek, velem tettétek. (Mt 25,35-40)  

 

Az első keresztények nem különböztették meg Isten iránti szeretetüket az 
emberek szeretetétől. Valójában egy szavuk volt, az agapé: evvel írták le azt a 
szeretetet, amely egyszerre öleli át a szeretet Istenét és a legkisebbeket testvéreik 
közül.  
 

De mindez régi ügy, nem igaz? Néha, amikor fásulttá válunk, nagy a kísértés, hogy 
azt higgyük: valójában Isten Szavai koptak meg.  
 

Amikor a nagylelkű válasz tágas tere összeszűkül bennünk, kísértést érzünk, hogy 
elforduljunk a valódi kérdéstől. Inkább gyakorlatibb, nyilvánvalóbb kérdésekről 
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kezdünk vitatkozni. Veszélyes dolog ez: veszélyes elkerülni a szembesülést Isten 
Szavának valódi kihívásával.  
Egy napon elkerülhetetlenül mindannyian találkozunk Istennel. Nagy a 
megszégyenülés veszélye. Az Úr netán még megkérdezi, ahogy üdvözlésre felénk 
nyújtja kezét a halál kapuján túl: „Hol vannak a sebeid?”  
Előfordulhat, hogy Szent Ágostonnal – aki hosszú küzdelem után adta meg magát a 
kegyelemnek – együtt kell majd mondanunk: „Túl késő, ó Uram, túl késő, hogy 
megszerettelek.”    

/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. AUGUSZTUS – EVANGELIZÁCIÓS:  
Imádkozzunk, hogy a családok imádságuk és szeretetteljes életük révén 
mindjobban az „igazi emberi növekedés iskoláivá” váljanak! 
  

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 - ÜNNEPEK 
 

Évközi 18. vasárnap (aug. 4.) 

 -Préd 1,2; 2,21-23 
 -Kol 3,1-5.9-11  
 -Lk 12,13-21 
 

Évközi 19. vasárnap (aug. 11.) 
 -Bölcs 18,6-9                       Gitáros 
 -Zsid 11,1-2.8-19 
 -Lk 12,32-48 
 

NAGYBOLDOGASSZONY (aug. 15.) 
Szűz Mária mennybevétele        17:30 
 -Jel 11,19a. 12,1-6a.10     Kötelező 
 -1Kor 15,20-27                     ünnep! 

 -Lk 1,39-56 
 

Évközi 20. vasárnap (aug. 18.) 

 -Jer 38,4-6.8-10 
 -Zsid 12,1-4 
 -Lk 12,49-53 
 

SZENT ISTVÁN KIRÁLY (aug. 20.) 
Magyarország Fővédőszentje     8:00 

 -Péld 4,10-15.18-27 
 -Ef 4,17-24 
 -Mt 7,24-29 
 

Évközi 21. vasárnap (aug. 25.)  

 -Iz 66,18-21  
 -Zsid 12,5-7.11-13 
 -Lk 13,22-30 
 

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. aug. 11. vasárnap, 8:00  

mailto:erdokertesiplebania@gmail.com

