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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XIX. évfolyam 2. szám 2021. FEBRUÁR 

 

NAGYBÖJT, 2021.  
 

Az égi újjászületést, ami Isten ajándéka, meg kell, hogy előzze itt a földön a 
megtérés, az ember lelki újjászületése. Húsvét örök üzenete az, hogy már itt a 
földön új életre támadunk Jézus Krisztus által. Az igazi tragédia nem az, ha a 
test halott, hanem ha a lélek az. Az erkölcsi halál a bűnnel kezdődik, és áll 
fenn. Lelkünk állapota ugyanúgy romlik, úgy lesz egyre betegebb, ahogy 
testünké, ha nem keresünk orvost.  

Hamvazószerdán megkezdődik az egyházi év legmegrendítőbb 
időszaka a nagyböjt. Ez a kegyelmi idő lehetőséget teremt 

arra, hogy Isten segítségével, és az ő kegyelméből 
megújítsuk életünket. Bűnbánati idő, melyben 

szembenézünk önmagunkkal, hogy Isten Irgalmában 
részesülhessünk.  

Jézus megtérésre hív. A megtérés folyamatában ez az első lépés: –
megszólítottnak, érintettnek lenni. Nem általánosságban, hanem konkrétan, 
személyesen.  
A megtérés második lépcsője: tudatosan élni. Jelen lenni a pillanatban, 
tisztában lenni minden szó, cselekedet, de a mulasztás súlyával is. Elsősorban 
nem a világ, hanem az evangélium értékrendje szerint.  
Az ember, azzal, borítja fel a rendet, hogy számára nem Jézus az igazodási 
pont, hanem önmaga. Milyen egyszerű volna, ha a jézusi aranyszabály szerint 
élnénk! Vagyis azt tennénk másokkal, amit szeretnénk, hogy velünk is 
tegyenek az emberek. A megtérés harmadik lépcsője a jézusi aranyszabály 
szerint átérezni viselkedésünk hatását, és amiben kell, felszítani magunkban a 
változás vágyát.  
Ne féljünk szembenézni bűneinkkel, hanem merjünk új életet kezdeni 
Krisztussal.  

Robi atya 
 
 

HAMVAZÓSZERDA – FEBRUÁR 17. 
Február 17-én megkezdődik a nagyböjti időszak. Hamvazószerdán 18:30 órakor 
lesz szentmise templomunkban. Ne feledkezzünk el arról, hogy ez szigorú böjti nap! 
 

AZ IMAAPOSTOLSÁG IMASZÁNDÉKA 
2021. FEBRUÁR–EGYETEMES – Imádkozzunk az erőszak áldozatául esett nőkért, hogy a 

társadalom vegye észre szenvedéseiket, törődjön velük és védje meg őket! 
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AZ IMÁDSÁG 
„Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek 
szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni! Bizony mondom nektek, már 
meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben 
imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne 
szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy sok beszédükért nyernek 
meghallgatást. Ne hasonlítsatok tehát hozzájuk, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt 
még kérnének őt.” (Mt 6,5-8) 
 

A zsidóság számára a templom és a zsinagógák voltak az imádság legkedveltebb helyei. De mivel 
az imádság időpontjai (reggel, délben és este) meghatározottak voltak, az imákat bárhol el lehetett, 
sőt el kellett mondani. Ajánlatos volt az utcasarkokon imádkozni. Az imát állva, arccal Jeruzsálem felé 
fordulva, suttogva végezték. Jézus nyilvánvalóan nem az imádság ellen emel szót, még csak nem is 
a nyilvánosan végzett ima ellen. A helytelenített gyakorlat ez esetben is a tudatos önmaga-
mutogatás. Az imádság Istennel való beszélgetés. De ha valaki ima közben az emberekre irányítja a 
figyelmet, az igazi beszélgetőtársát veszti el. 

Helyes gyakorlatként Jézus a zárt szobában való imát javasolja. A görög szövegben szereplő 
"tameion" a palesztinai parasztházak éléskamráit jelöli, amelyek elkülönített helyiségek voltak. 
Természetesen ennek a mondásnak az értelmezésénél sem hagyhatjuk figyelmen kívül a kiélezett 
beszédmódot. Bár a magányos hely természetszerűleg alkalmasabb az Istennel való elmélyült 
beszélgetésre, mint a nagy nyilvánosság, korántsem az egyetlen lehetőség az imára. Éppen a Máté-
evangélium hangsúlyozza a közösségi ima fontosságát: "Ha ketten közületek valamiben egyetértenek 
a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek 
a nevemben, ott vagyok közöttük" (Mt 18,19-20). Az evangéliumok tanúsága szerint Jézus mind a 
közösségi, mind az egyéni imát ismerte: részt vett a zsinagógai istentiszteleteken, ugyanakkor 
gyakran félrevonult, hogy magányos helyen egyedül imádkozzék. Szövegünkben sem az imádság 
helyén van a hangsúly, hanem a módján. Nyilvánvaló, hogy minden helyen lehet imádkozni, de nem 
mindegy, hogyan és milyen célból. Az imádság lényege az Istenhez való egzisztenciális odafordulás. 
Csakis akkor beszélhetünk imáról, ha valaki szívvel-lélekkel Istenhez fordul, önmagát teljesen Istenre 
"hangolja", s az Istennel való beszélgetés közben semmilyen öncél nem befolyásolja. 
 

A pogányok imádságánál Jézus a sok beszédet kifogásolja. […] Konkrétan a különböző istennevek 
felsorolására és varázsszavak ismételgetésére történik itt utalás, vagyis olyan gyakorlatra, amely 
mágikus módon kíván hatni az istenekre. Jó példa lehet erre az Illés próféta ellenfeleiként fellépő 
Baál-papok imája, akik hosszas kiabálással és önsebesítő rítusokkal próbálták istenüket imájuk 
meghallgatására rávenni (1Kir 18,28-29). 

[…] Nem az ima hosszúságán van itt elsősorban a hangsúly, hanem a sok beszéd hátterében álló 
"manipulációs" szándékon. Az imádság Isten kioktatására, befolyásolására vagy […] "kifárasztására" 
irányul. Az imádságnak ez a formája hamis istenképen alapul: az istenek kiszámíthatatlan és emberi 
taktikák által befolyásolható lények. Nyilvánvaló, hogy Jézus elveti ezt az istenfogalmat. Ő olyan 
Istent hirdet, aki ismeri az emberek szükségleteit, és az ő oldalukon áll. Tanítása megfelel a végidőre 
vonatkozó prófétai ígéretnek: "Még mielőtt szólítanának, már válaszolok; még be sem fejezik 
szavukat, már meghallgatom őket" (Iz 65,24). Ebből persze nem az következik, hogy az ima teljesen 
fölösleges lenne. Jézus más helyen kifejezetten buzdít a bizalommal teli és kitartó kérőimára. Ő 
elsősorban Isten Atya-mivoltát, s ezzel Isten szeretetét hangsúlyozza. Az imádság nem arra való, 
hogy általa a tanítványok "kiérdemeljék" Isten szeretetét. Ez ugyanis megelőzi a kérést. Jézus 
tanítványa részéről a kérőima a bizalom megnyilvánulása, s egyben az Isten akaratával való 
fenntartás nélküli azonosulás készségét is kifejezésre juttatja. 

 /Kocsis Imre – A hegyi beszéd/  
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CSENDES 
SZENTSÉGIMÁDÁS 

 
Minden szombaton a 18:00 órai 

szentmise után: 19:30-ig 

  

PLÉBÁNIAI IRODAÜGYELET 
2112, VERESEGYHÁZ Szentlélek tér 1-3. 

 

Plébános: ROLIK RÓBERT 

HÉTFŐ: 8:00-12:00 

PÉNTEK: 15:00-17:00 

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 minden önálló keresettel rendelkező 
testvérünket, hogy ebben az esztendőben is 
rendezzék önkéntes egyházközségi 
hozzájárulásukat!  
 

Egyházközségünk önálló gazdálkodási szervezet 
is egyben, és csak saját magunkra 
támaszkodhatunk. 
 

Az egyházadót készpénzben a sekrestyében, vagy 
banki átutalással is befizethetik egyházközségünk 
bankszámlájára. 
 

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! 

HÉTFŐI GYÓNTATÁS 
 

Ezentúl minden elsőpénteket megelőző 
hétfőn, a Szentmise előtt fél órával,  

18:00 órától gyóntatás lesz. 
 

A 2021. januárjától-szeptemberéig tartó 
Nagykilenced végzésével kapcsolatban 

szeretnénk kiemelni, hogy bár annak 
hagyományos formája a minden hónap első 
péntekén való szentáldozás és szentgyónás 

elvégzése, a legfontosabb, és erre buzdítjuk a 
Kedves Testvéreket, hogy éljenek rendszeresen 
a bűnbánat szentségének kegyelmeivel, hogy 

szentáldozáshoz tudjanak járulni a 
szentmiséken, valamint vegyenek részt 

hétköznapi szentmiséken is lehetőségeikhez 
mérten. Minden lelki megújulás forrása a 

személyes találkozás Jézussal a szentségekben! 
 

Elsőpénteki Szentmise 18:30 órakor 
Veresegyházon, a Szentlélek templomban. 

 

 
 

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. 

 

CSALÁDOS (GITÁROS) 

SZENTMISÉK  

 
 

Február 21. vasárnap 8.00 
Március 14. vasárnap 8:00 
Április 11. vasárnap 8:00 
Május 9. vasárnap 8:00 
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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 - ÜNNEPEK 
 
 

Évközi 5. vasárnap (febr.7.) 

 -Jób 7,1-4.6-7 
 -1Kor 9,16-19.22-23 
 -Mk 1,29-39 
 

Évközi 6. vasárnap (febr.14.) 

 -Lev 13,1-2.44-46 
 -1Kor 10,31 – 11,1 
 -Mk 1,40-45 
 

Hamvazószerda (febr.17.)            18:30 

 -Joel 2,12-18                         Szigorú 
 -2Kor 5,20 – 6,2                         böjt! 
 -Mt 6,1-6.16-18 
 

Nagyböjt 1. vasárnapja (febr.21.) 

 -Ter 9,8-15                             Gitáros 
 -1Pét 3,18-22 
 -Mk 1,12-15 
 

Nagyböjt 2. vasárnapja (febr.28.) 

 -Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18   Gyűjtés 
 -Róm 8,31b-34                  a katolikus 
 -Mk 9,2-10                     iskolák javára 
 

*** 
Febr.2.: Urunk bemutatása 
Febr.11.: Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária 
Febr.22.: Szent Péter apostol székfoglalása 
Febr.24.: Szent Mátyás apostol 
 

*** 

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. 
 

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 – átmenetileg szünetel 

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 – hirdetés szerint 

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 

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

