
1 

 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XVIII. évfolyam 9. szám 2020. NOVEMBER 
 

ELSŐPÉNTEKI BETEGELLÁTÁS 
Kérjük a kedves híveket, hogy akiknek a környezetében beteg és/vagy idős 
ember él, aki igényelne elsőpénteki házi betegellátást (gyóntatás, 
áldoztatás, betegek szentsége), az jelezze a sekrestyében. 
 

MINDENSZENTEK 
Mindenszentek ünnepén vasárnapi miserend szerint, szombat este 
18:00 órakor és vasárnap reggel 8:00 órakor tartunk Szentmisét.  
A temetői közös imádság és sírkőszentelés november 1-jén vasárnap, 
közvetlenül a Szentmise után kb. 9:00 órától lesz. A szentelési igényt kérjük, 

hogy jelezzék a sekrestyében, vagy Bazsik Ferencné temető gondnoknál. 
 

HALOTTAK NAPJA 
November 2-án hétfőn, halottak napján 18:30 órakor tartunk Szentmisét 
templomunkban. 
 

FELNŐTT HITTAN  
Hétfőnként a 18:30 órai Szentmise után kezdődik a felnőtt hittan Robi 
atyával, a közösségi teremben. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
 

AZ IMAAPOSTOLSÁG IMASZÁNDÉKA 
2020. NOVEMBER–EGYETEMES – Imádkozzunk, hogy a robotika és a 

mesterséges intelligencia fejlődése mindig az emberiség szolgálatára legyen! 
 
 

Boldog Romzsa Tódor  

liturgikus emléknapjára (Október 31. ) 
 

Romzsa Tódor 1911. április 14-én született Máramaros vármegye 

Rahói járásának Nagybocskó községében, vasúti tisztviselőcsaládban, 

kilencedik gyermekként. A nagycsalád szerény körülmények között élt, 

evangéliumi lelkületben. Romzsa Tódor Rómában készült a papi 

szolgálatra, 1936. december 25-én, szentelték pappá.  

A Szentszék 1944. szeptember 8-án Romzsa Tódort nevezte ki 
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munkácsi püspökké. Kárpátalja teljes területének elfoglalását a Vörös 

Hadsereg 1944 novemberében fejezte be. Kárpátalja szovjetizálása 

egyszersmind a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye halálos ítéletét 

is jelentette, csak a Rómával való egység megtagadása és a Moszkvai 

Patriarchátus fennhatóságának elfogadása menthette volna meg. Romzsa 

püspöknek a hatalom képviselői az 1944-47-es évek során többször is 

nyíltan kijelentették, hogy ha ellenáll és a hatalom kérését nem teljesíti 

papjaival együtt, akkor ne várjanak irgalmat.  

A püspök válasza minden alkalommal rövid, de annál világosabb és 

bátrabb volt: "Inkább a halál és mindenfajta kínja, mint a Krisztus Igazi 

Szent Egyházának elárulása." Mivel az ortodoxiára való átállást egyszer 

s mindenkorra elutasította, a szovjet pártállam legfelső vezetése a 

püspök fizikai likvidálása mellett döntött.  

A püspök 1947. október 26-án vasárnap a munkácsi járási Lókában 

templomszentelést végzett. Másnap reggel ő és kísérete lovaskocsin 

Iványi felé vették útjukat, amikor egy 14 kerekes, amerikai gyártmányú 

Studebaker katonai teherautó teljes sebességgel beléjük rohant. Az 

ütközés a darabokra tört kocsiból a benne ülőket az árokba dobta. Ekkor 

a teherautót követő terepjáróból kiugrált milicisták vasrudakkal agyba-

főbe verték a sebesülteket, s rövid időn belül végeztek volna 

áldozataikkal, de a kanyarban megjelent egy postát szállító teherautó. 

Erre a merénylők elhajtottak. A postaautó megállt és az időközben 

odaért emberekkel együtt személyzete rögtönzött elsősegélyben 

részesítette az eszméletlen sebesülteket. Beszállították őket a munkácsi 

kórházba, ahol a sebészeti osztály főorvosa, dr. Fedinecz Sándor és 

kollégái minden orvosilag-emberileg lehetségest megtettek a sérültek 

életéért.  

Mivel a merénylet nem sikerült, Hruscsov ismét Sztálinhoz fordult 

segítségért. Grigorij Majranovszkij NKVD orvos-ezredes, toxikológus-

professzor, egy curáre nevű mérget tartalmazó ampullát adott át az 

állambiztonsági szervek helyi ügynökének, egy Oderka nevű 

ápolónőnek. November 1-jén éjszaka dr. Bergman, a kórház igazgató-

főorvosa a püspök mellett virrasztó Bazil-rendi nővéreket "éjjeli vizit" 

címén kiparancsolta a betegszobából, s Oderka beadta a halálos mérget.  

2001. június 27-én II. János Pál pápa Lembergben 1,5 millió 

zarándok előtt főpapi miséje keretében boldoggá avatta Romzsa Tódor 

vértanú püspököt. Ő a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye és 

egyúttal Kárpátalja első szentje.  
Robi atya  
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CSENDES 
SZENTSÉGIMÁDÁS 

 
Minden szombaton a 18:00 órai 

szentmise után: kb. 19:00-19:30 

  

PLÉBÁNIAI IRODAÜGYELET 
2112, VERESEGYHÁZ Szentlélek tér 1-3. 

 

Plébános: ROLIK RÓBERT 
HÉTFŐ: 8:00-12:00 

PÉNTEK: 14:00-17:00 
rolik.robert@vaciegyhazmegye.hu 

erdokertesiplebania@gmail.com  

30/473 1402  
 

Irodavezető: Wirth Beáta 
KEDD: 8:00-12:00 

CSÜTÖRTÖK: 14:00-18:00 

30/261-5521 
 

SZERDA: SZÜNNAP 

 

EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS 
 

Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy ne 
feledkezzenek el Egyházközségük 
rendszeres támogatásáról! És erre 
buzdítsanak másokat is! 
 

 
 

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 
Erdőkertes, Fő út 53. 

 

Kedvezményezett bankszámla száma:  

66000042-11026235 
Közlemény: „egyházadó” (v. egyéb adomány) 

 

KÖSZÖNET MINDEN TÁMOGATÁSÉRT! 

IMÁDSÁG AZ EUCHARISZTIKUS 
KONGRESSZUSÉRT 

 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd 
el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk 
feláldozó és az Oltáriszentségben velünk 
levő Krisztust felismerjük és egyre jobban 

szeressük! Ő Urunk és Mesterünk, barátunk 
és táplálékunk, orvosunk és békességünk. 
Adj bátorságot, hogy az Ő erejét és örömét 

elvigyük minden emberhez! Add, hogy a 
készület ideje és az Eucharisztikus 
Kongresszus ünneplése egész hívő 

közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa 
és a világ lelki megújulására szolgáljon!  

Ámen. 
 

Krisztus Király előestéjén,  
november 21-én újra hívunk mindenkit 

szentségimádásra! Részletek hamarosan 
a templomi hirdetésekben! 

CSALÁDOS (GITÁROS) 

SZENTMISÉK  
 

 
 

November 15. vasárnap 8.00 
December 6. vasárnap 8:00 

 

GYÓNÁSI LEHETŐSÉG 
Hétfő: 18:15 

Szombat: 17:45 
Szükség esetén előre egyeztetett időpontban is! 
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A FORRÁS-t kiadja 

az Erdőkertesi Római Katolikus Egyházközség 

Felelős kiadó: Rolik Róbert plébános  

E-mail: rolik.robert@vaciegyhazmegye.hu 
Tel.: +36 30 473 1402  

Szerkesztő: Lugosi Mária 
 

VASÁRNAPOK 
 

 

MINDENSZENTEK (nov.1.) 
 -Jel 7,2-4.9-14 
 -1Jn 3,1-3 
 -Mt 5,1-12a 
 
Évközi 32. vasárnap (nov.8.) 
 -Bölcs 6,12-16 
 -1Tessz 4,13-18 
 -Mt 25,1-13 
 
Évközi 33. vasárnap (nov.15.) 
 -Péld 31,10-13.19-20.30-31  
 -1Tessz 5,1-6              Gitáros 
 -Mt 25,14-30 
 
KRISZTUS, A  
MINDENSÉG KIRÁLYA (nov.22.) 
 -Ez 34,11-12.15-17     Karitász 
 -1Kor 15,20-26           -gyűjtés 
 -Mt 25,31-46 
 

Megkezdődik 
az új liturgikus év („B”) 

 
Advent 1. vasárnapja (nov.29.) 
 -Iz 63,16b-17.19b; 64,1.2b.3-8 
 -1Kor 1,3-9 
 -Mk 13,33–37 
 

SZENTMISÉK RENDJE 
 

HÉTKÖZNAPI SZENTMISE: 
HÉTFŐ: 18:30 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 
 

FELNŐTT HITTAN (közösségi terem) 
 hétfő 19:00  

JÉZUS ÖT SZENT SEBÉT ENGESZTELŐ 
IMACSOPORT (templom) 
 kedd 18:00  

MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉG  
 kéthetente kedd 18:30 – átmenetileg otthon 

TEMPLOMI KÓRUS (közösségi terem) 
 szerda 19:30  

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

KATOLIKUS FÉRFIKÖR (közösségi terem) 
 havonta csütörtök  

DON BOSCO ORATÓRIUM  
 péntek 17:00 – átmenetileg online 

HÁZASPÁROS CSALÁDOS KÖZÖSSÉG (családoknál)  
 havonta péntek 19:30  
 

 

További információk az Egyházközség honlapján: 

erdokertes.vaciegyhazmegye.hu 

 
A templomban Imaszándék-gyűjtő dobozba 

helyezhetik el hálaadásukat, kérésüket.  
Kérjük, hogy ezeket névtelenül, röviden 

fogalmazzák meg. Az engesztelő 
imaközösség minden elhelyezett szándékot  

az Úr színe elé visz imáiban. 
 

mailto:rolik.robert@vaciegyhazmegye.hu
http://www.erdokertes.vaciegyhazmegye.hu/

