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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XVII. évfolyam 10. szám 2019. OKTÓBER 
 

 

 

 

 

 

A rózsafüzér ugyanis – jóllehet jellegzetesen máriás imádság – 

lényegét tekintve krisztologikus. Alkotóelemeinek egyszerűségében 

sűrítve tartalmazza az egész evangéliumi üzenet mélységét, melynek 

mintegy rövid összefoglalása. Benne visszhangzik Mária imádsága, 

az ő örök Magnificat-ja, a megváltó megtestesülés művéért, mely az 

ő szűz méhében kezdődött el. A rózsafüzérrel a keresztény nép 

beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca 

szépségének szemlélésébe és az ő szeretete mélységének 

megtapasztalásába. A rózsafüzér által a hívő kegyelmek bőségét 

nyeri el, mintegy magának a Megváltó Anyjának kezéből. 

(Részlet Szent II. János Pál pápának a rózsafüzérről szóló  

apostoli leveléből) 
 
 
 
 
 
 

INDULÓ ELSŐÁLDOZÓS CSOPORT 
Az idén újonnan induló elsőáldozós csoport időpontjai szerdán 17:00 
órakor lesznek Veresegyházon. Kezdés november 6-án, az őszi szünet 
után. Szülői megbeszélés október 18-án pénteken 19:00 órakor lesz a 

Szentlélek-templom emeleti közösségi termében. 
 

ÓVODAI HITTAN 
Katolikus hittan foglalkozásra az óvodákban lehet jelentkezni jelentkezési 
lapok kitöltésével. A foglalkozások október 7-i héten indulnak: Szőlőfürt, 
Református Óvoda: hétfő 15:30, Ki akarok nyílni Óvoda: csütörtök 15:45. 
 

AZ IMAAPOSTOLSÁG IMASZÁNDÉKA 
2019. OKTÓBER–EVANGELIZÁCIÓS – Az Egyház missziós megújulásáért: 
Imádkozzunk, hogy a Szentlélek kiáradása új missziós tavaszt ébresszen az 
Egyházban! 
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A SZERETET ÉRTELME 
 

Bár sok minden mást lehet - és kell is - még mondani a szeretetről, az 
egészen nyilvánvaló, hogy az igazi szeretet követelménye: meg kell 
feledkeznünk önmagunkról. Sok ember használja a szeretet szót, és beszél 
róla anélkül, hogy a szó jelentését teljesen megértené, vagy képes lenne 
igazán szeretni. Az igaz szeretet próbája ez: valóban meg tudunk-e 
feledkezni önmagunkról? Sok olyan hamis dolog van, amit szeretetnek 
hívnak. Ezek valójában téves elnevezések. Néha vágyaink kielégítését is 
tudjuk a "szeretet" címkével jelölni. Sőt, sok mindent meg tudunk tenni 
másokért igazi szeretet nélkül. A döntő próba mindig az önmagunkról való 
megfeledkezés vizsgája.  
 

Tényleg tudjuk-e mások boldogságára és beteljesülésére irányítani a 
figyelmünket? Tényleg tudjuk csak azt kérdezni, hogy mit tehetünk 
másokért, s nem azt, hogy ők mit fognak tenni értünk? Ha igazán akarunk 
szeretni, akkor ezeket a kérdéseket kell feltennünk magunknak.  
 

Tudomásul kell vennünk, hogy képesek vagyunk másokat kihasználni a 
magunk érdekében, azért, hogy saját mély és égető emberi vágyainkat 
kielégítsük. Félrevezethetjük magunkat, elhitetve magunkkal, hogy ez a 
valódi szeretet. Az a fiatal férfi, aki állítja, hogy szeret egy fiatal nőt, gyakran 
tévedhet: azt gondolhatja, hogy a szeretet saját önző vágyainak 
kielégítéséből áll. Egy fiatal nő, aki úgy érzi, hogy magányosságának űrjét 
egy férfi társasága és figyelmessége töltheti be, ezt az érzelmi kielégülést 
könnyen összetévesztheti a szeretettel. Ugyanígy könnyen lehet, hogy az 
anya és apa, akik buzgón próbálják előmozdítani gyermekeik 
érvényesülését, valójában saját sikervágyukat elégítik ki. Sőt, talán még 
arról is meggyőzik magukat, hogy ők feltétel nélkül szerető szülők. A 
kritikus kérdés mindig az önmagunkról való megfeledkezés marad. Valóban 
lemond-e önmagáról a fiatal férfi és nő, az anya és az apa; lemondanak-e 
személyes kényelmükről és érzelmi kielégülésükről? Csak a szeretett 
személy boldogságát és beteljesülését keresik-e? Ezek nem pusztán 
elméleti kérdések. A tény az – legtöbbünk esetében –, hogy saját 
szükségleteink túlságosan is nyilvánvalóak és valóságosak a számunkra. 
Ezért aztán a magnak nagyon nehéz a földbe esni, és meghalni önmaga 
számára, mielőtt szeretettel teli életet élt volna. 

 

/John Powell: Miért félek a szeretettől?/ 
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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! 

KEDVES TESTVÉREK! 
 

Templomunk elektromos 
padfűtésének kialakításához 

a felajánlott összegek 
gyakorlatilag befizetésre 

kerültek. 
A munkát szeptemberben 

kezdik el a padok alatti 
csövek kiszerelésével, majd 

ezt követően csiszolva és 
lakkozva lesznek a padok. 

A padok ülőfelületének 
elektromos fűtése október 

közepéig elkészül. 
Köszönjük az erre a célra 
felajánlott adományaikat! 

 

CSALÁDOS (GITÁROS) 

MISÉK ŐSSZEL 
 

 
 

Október 27. vasárnap 8.00 

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-ÜNNEPEK 
 

Évközi 27. vasárnap (okt. 6.) 
 -Hab 1,2-3; 2,2-4 
 -2Tim 1,6-8.13-14 
 -Lk 17,5-10 
 

Évközi 28. vasárnap (okt. 13.) 
 -2Kir 5,14-17  
 -2Tim 2,8-13 
 -Lk 17,11-19 
 

„A Missziók vasárnapja” 
Évközi 29. vasárnap (okt. 20.) 
 -Kiv 17,8-13        Missziós gyűjtés 
 -2Tim 3,14-4,2 
 -Lk 18,1-8 
 

Évközi 30. vasárnap (okt. 27.) 
 -Sir 35,15b-17.20-22a     Gitáros 
 -2Tim 4,6-8.16-18 
 -Lk 18,9-14 
 

 

okt. 7.: Rózsafüzér Királynője 
okt. 8.: Magyarok Nagyasszonya 
okt. 18.: Szent Lukács evangélista 
okt. 28.: Szent Simon és Szent Júdás Tádé 
apostolok 
 

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 

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/

