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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XVII. évfolyam 11. szám 2019. NOVEMBER 
 

MINDENSZENTEK 
November 1-jén pénteken, Mindenszentek ünnepén reggel 8:00 órakor lesz 
Szentmise templomunkban. Ne feledkezzünk el arról, hogy ez kötelező 
ünnep! A temetői közös ima és a sírkőszentelés szintén november 1-jén 
lesz, közvetlenül a 8:00 órai Szentmise után. A szentelési igényt kérjük, 
hogy jelezzék a sekrestyében, vagy Bazsik Ferencné temető gondnoknál. 
Veresegyházon Mindenszentek ünnepén 18:30 órakor lesz Szentmise. 

 

HALOTTAK NAPJA 
November 2-án szombaton, Halottak napján reggel 8:00 órakor a 
veresegyházi Szentlélek-templomban lesz Szentmise az elhunytakért. A 
szombat esti 18:00 órakor kezdődő erdőkertesi Szentmise már vasárnapi 
Szentmise lesz.  

 

SZENTMISE ÉS SZENTSÉGIMÁDÁS 
November 4-én hétfőn, az esti 17:30 órakor kezdődő szentmisét Varga 
János verbita atya tartja, aki Dél-Amerikában, Argentínában teljesít missziós 
szolgálatot. A szentmise után ő vezeti a szentségimádást, amelyben 
gyógyulásokért is imádkozunk. 

 

INDULÓ ELSŐÁLDOZÓS CSOPORT 
Az idén újonnan induló elsőáldozós csoport időpontjai szerdán 17:00 
órakor lesznek Veresegyházon. Kezdés november 6-án, az őszi szünet 
után.  
 

VILÁGMÉRETŰ SZENTSÉGIMÁDÁS  
KRISZTUS KIRÁLY ELŐESTÉJÉN 

Már hagyománynak mondható, hogy templomunk is egyik helyszíne a 2020-as 
Budapesti Eucharisztikus Kongresszust előkészítő szentségimádásoknak. 
November 23-án este újra hívunk mindenkit közös imádságra! Részletek 

hamarosan a templomi hirdetésekben! 
 

AZ IMAAPOSTOLSÁG IMASZÁNDÉKA 
2019. NOVEMBER–EGYETEMES – A Közel-Kelet békéjéért: Imádkozzunk, hogy a 
párbeszéd, az egymásra találás és a megbékélés szelleme hassa át a Közel-
Keletet, ahol különböző vallási közösségek élnek együtt! 
 
  



2 

EURÓPA, LÉGY ERŐS ÉS TÉRJ MEG! 
 

„Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak” (Jel 2,7). Miközben 
hirdetem Európának a remény evangéliumát, vezérkönyvként a Jelenések könyvét tartom 
kezemben, azt a „prófétai kinyilatkoztatást”, mely a hívő közösségnek föltárja a történések 
rejtett és mély értelmét (vö. Jel 1,1). A Jelenések könyve a keresztény közösségeknek szólt, 
hogy érteni tudják a történéseket és részt tudjanak venni a történelemben, annak minden 
kérdésével és szorongatásával együtt, a föláldozott és föltámadott Bárány végső 
győzelmének fényénél. A mi korunkban az a kísértés hangzik felénk, hogy az emberek 
városát építsük föl Istentől függetlenül vagy Isten ellenére. Ami ha megvalósulna, az emberi 
együttlét előbb vagy utóbb helyrehozhatatlan kudarcba fulladna.  
A Jelenések könyve bátorítás a hívők felé: minden látszat ellenére, s ha nem is 
érzékelhetők a hatásai, Krisztus győzelme már megtörtént és végleges. Ebből az emberi 
tevékenységekkel kapcsolatban – a történelemben jelenlévő és tevékeny Föltámadottba 
vetett hitből fakadó – alapvetően bizakodó magatartás következik.  
 
26. Az egész európai Egyház hallja meg, hogy neki szól az Úr parancsa és felhívása: légy 
erős, térj meg, „ébredj föl és erősítsd meg a többieket, akik halálukon vannak” (Jel 3,2). Ez 
az igény a jelen kor szemléléséből is megszületik: „Oly sok európai ember vallási 
közömbössége, azok sokasága, akik a mi földrészünkön sem ismerik Jézus Krisztust és az 
ő Egyházát, s még nincsenek megkeresztelve; sok keresztényt megfertőzött a 
szekularizmus, s általában úgy gondolkodnak, döntenek és élnek, »mintha Krisztus nem 
léteznék« – mindez nem oltja ki a reményünket, hanem alázatosabbá teszi azt, s növeli a 
kizárólag Istenben való bizakodást. Az ő irgalmasságából kapjuk a kegyelmet és a 
készséget a megtérésre.”  
 
27. Annak ellenére, hogy néha úgy tűnik – mint a vihar lecsendesítésének evangéliumi 
történetében (vö. Mk 4,35–41; Lk 8,22–25) –, hogy Krisztus alszik és hajóját a háborgó 
tenger hullámaira hagyja. Az európai Egyháznak az a feladata, hogy ébren tartsa a 
bizonyosságot, hogy benne az Úr mindig jelen van Szentlelkének ajándéka által, és 
tevékenykedik az emberiség történelmében. A saját küldetését folytatja az Úr az időben 
azáltal, hogy Egyházát az új élet folyamává teszi, mely mindenki számára a remény jeleként 
halad át az emberiség életén.  
Egy olyan helyzetben, amelyben könnyű engedni az aktivizmus kísértésének, még 
lelkipásztori téren is, az európai keresztények feladata, hogy továbbra is valóságosan 
mutassák meg a Föltámadottat azáltal, hogy bensőséges közösségben élnek ővele. Olyan 
közösségre van szükség, amely a Boldogságos Szűz Mária – aki az Egyház előképe és 
modellje a hitben és az életszentségben – szemlélésében és követésében őrzi a belső élet 
és a liturgikus élet iránti érzéket. E közösségeknek mindenekelőtt dicsérniük kell az Urat, 
imádkozniuk kell Hozzá, imádniuk kell Őt és meg kell hallaniuk a szavát. Csak így 
fogadhatják be az Ő misztériumát, szoros kapcsolatban élve Ővele, miként egy hűséges 
menyasszonyhoz illik.  

(Részletek Szent II. János Pál Pápa „Ecclesia in Europa” kezdetű apostoli buzdításából)  
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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! 

EXAMEN 
Loyolai Szent Ignác – A szerető figyelem imája 

 

-Elcsendesedem és tudatosítom, hogy Isten 
jelenlétében vagyok. 
 

-Kérem a Szentlélek világosságát, hogy 
Isten szemével lássak. 
 

-Sorra veszem a nap eseményeit, külső és 
belső történéseit, mintha egy filmet néznék. 
 

-Melyek voltak azok az ajándékok a napom 
folyamán, amelyekért hálás lehetek Istennek? 
Hol működött Isten a mai napon az életemben, 
és hol tudtam együttműködni vele? 
 

-Hol vannak azok a pillanatok, amikor nem 
Jézus lelkülete szerint gondolkodtam, szóltam, 
cselekedtem? Hol vétettem, mulasztottam? 
Bocsánatot kérek az Úrtól, aki végtelenül 
irgalmas. 
 

-Előre tekintek a következő napra: mit vár 
tőlem Jézus? Milyen hozzáállással szeretnék 
jelen lenni a rám váró eseményekben? Bízom 

Isten segítségében és kérem az erejét. 

CSALÁDOS (GITÁROS) 

SZENTMISE 
 

 
 

November 10. vasárnap 8.00 
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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 
 

 

Mindenszentek (nov. 1.)           8:00 
 -Jel 7,2-4.9-14     Kötelező ünnep! 
 -1Jn 3,1-3 
 -Mt 5,1-12a 
 

Évközi 31. vasárnap (nov. 3.) 
 -Bölcs 11,22-12,2 
 -2Tessz 1,11-2,2 
 -Lk 19,1-10 
 

Évközi 32. vasárnap (nov. 10.) 
 -2Mak 7,1-2.9-14              Gitáros 
 -2Tessz 2,16-3,5 
 -Lk 20,27-38 
 

Évközi 33. vasárnap (nov. 17.) 
 -Mal 3,19-20a  
 -2Tessz 3,7-12 
 -Lk 21,5-19 
 

Krisztus, a Mindenség Királya (nov. 24.) 
 -2Sám 5,1-3         Karitász gyűjtés 
 -Kol 1,12-20 
 -Lk 23,35-43 

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 19:30-20:30 – nov.5-én nem lesz! 

TEMPLOMI KÓRUS (közösségi terem) 
 szerda 18:30 

KATOLIKUS FÉRFIKÖR (közösségi terem) 
 havonta csütörtök – hirdetés szerint 

ÉLETIGE KÖR (Vház, Szentlélek templom, k.terem)  
 kéthetente csütörtök 18:30-20:00  

DON BOSCO ORATÓRIUM (közösségi ház)  
 péntek 17:00-18:00 

HÁZASPÁROS CSALÁDOS KÖZÖSSÉG (családoknál)  
 havonta péntek 19:30-21:00 
 

* * * 
További információk az Egyházközség honlapján: 

erdokertes.vaciegyhazmegye.hu 

 
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 

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

