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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XIX. évfolyam 1. szám 2021. JANUÁR 

A gondoskodás kultúrája – mint a béke útja 
Részletek Ferenc pápának a béke 54. világnapjára írt üzenetéből 

 

4. A Jézus működésében megnyilvánuló gondoskodás - Jézus élete és szolgálata az Atya emberiség 
iránti szeretete kinyilatkoztatásának csúcspontját jelenti (Jn 3,16). A názáreti zsinagógában Jézus úgy 
mutatta meg magát, mint akit az Úr kent fel, és elküldött „hogy örömhírt vigyen a szegényeknek, 
szabadulást hirdessen a foglyoknak, látást a vakoknak, szabadon bocsássa az elnyomottakat.” (Lk 4,18). 
Ezek a jubileumi évre jellemző messiási cselekedetek ékesszólóan tanúskodnak az Atyától rábízott 
küldetéséről. Krisztus együttérzően közelít a testben és lélekben betegekhez és gyógyulást hoz számukra; 
megbocsát a bűnösöknek és új életet ad nekik. Jézus a jó pásztor, aki gondját viseli bárányainak (vö. Jn 
10,11-18; Ez 34,1-31), Ő az irgalmas szamaritánus, aki lehajol, hogy segítsen a sebesültön, bekötözi sebeit 
és gondját viseli (vö. Lk 10,30-37). Küldetésének végén Jézus végső bizonyítékát adta irántunk való 
szeretetének, amikor feláldozta magát a kereszten, hogy megszabadítson a bűn és a halál 
rabszolgaságától. Így élete ajándékával és áldozatával megnyitotta előttünk a szeretet útját, és 
mindannyiunknak ezt tanítja: „Kövess engem; menj és tégy te is hasonlóképpen” (vö. Lk 10,37). 
 

9. A gondoskodás kultúrája nélkül nem lehet béke - A gondoskodás kultúrája tehát közös, szolidáris és 
résztvevő elköteleződést kíván meg minden ember méltósága és java védelmének előmozdítása iránt, 
figyelmet szentelve az együttérzésre, a megbékélésre és a gyógyulásra, valamint a kölcsönös tiszteletre és 
elfogadásra, ami a békéhez vezető kiemelt utat jelenti. „A világ számos részén a béke útjára van szükség, 
amely a sebek gyógyulásához vezet, béketeremtőkre van szükség, akik készen állnak arra, hogy bátran és 
kreatívan dolgozzanak a gyógyulás és a megújult találkozás folyamatának elindításán.” Ebben az időben, 
amikor az emberiség bárkája, amelyet a válság vihara dobál, nehezen halad egy nyugodtabb és békésebb 
horizont felé, az emberi méltóság „hajókormánya” és az alapvető társadalmi elvek „iránytűje” lehetővé teszi 
számunkra, hogy egy biztos és közös irányba hajózzunk. Keresztényként mindig a Szűzanyára, a Tenger 
Csillagára és a Remény Édesanyjára tekintsünk. Dolgozzunk együtt a szeretet és a béke, a testvériség és a 
szolidaritás, a kölcsönös támogatás és elfogadás új horizontjának elérése érdekében. Soha ne engedjünk 
annak a kísértésnek, hogy a többi emberrel, különösen a legkiszolgáltatottabbakkal szemben közönyösek 
legyünk, ne szokjunk hozzá ahhoz, hogy elfordítjuk tekintetünket, ehelyett mindennap törekedjünk konkrét 
és gyakorlati módon „a testvérekkel való közösség létrehozására, akik elfogadják egymást és törődnek 
egymással.” 
 

VÍZKERESZT – JANUÁR 6. 
Vízkereszt (Urunk megjelenése) főünnepén, január 6-án szerdán 18:30 órakor lesz 
Szentmise Erdőkertesen. Ne feledkezzünk meg arról, hogy kötelező ünnep! Tartsuk 

lelkiismereti kötelességünknek a Szentmisén való részvételt.  
 

AZ IMAAPOSTOLSÁG IMASZÁNDÉKA 
2021. JANUÁR–EVANGELIZÁCIÓS  – Imádkozzunk, hogy az Úr adja meg nekünk a 

kegyelmet, hogy a más vallású testvéreinkkel teljes testvéri közösségben tudjunk élni, 

egymásért imádkozva és nyitottan minden ember felé! 
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Árpád-házi Szent Margit (Január 18.) 
Margit 1242-ben született Spalatóban, Klissza várában (a mai Horvátország területén). Margit apja IV. Béla 
király (Szent Erzsébet testvére), anyja Laszkarisz Mária bizánci hercegnő volt. Édesanyja még a szíve alatt 
hordozta, amikor a tatárok Batu kán vezetésével 1241-ben betörtek A szülők a születendő gyermeket 
Istennek ajánlották, és megtörtént a lehetetlen: messze Belső-Ázsiában meghalt a nagykán, s Batu a 
Duna–Tisza köze táján meghódított hatalmas területeket hátrahagyva összegyűjtötte lovasait, és sietve 
távozott kelet felé, hogy le ne maradjon az osztozkodásról. 
Béla és Mária nem vonakodott fogadalmát teljesíteni: amikor Margit hároméves lett, a veszprémi domonkos 
nővérek gondjaira bízták. A domonkosok rendi családja, amelyben Margit felnövekedett, akkor még csak 
néhány évtizede létezett. Béla király leánya részére új kolostort építtetett a Duna egyik szigetén (Nyulak 
szigete, ma Margit-sziget), Buda közelében. Itt tett fogadalmat Margit 1254-ben. Apja kétszer is fölkereste 
Margitot a kolostorban házassági ajánlattal, mindkét alkalommal biztosítva őt arról, hogy a felmentést Róma 
minden bizonnyal meg fogja adni, hiszen a kilátásba helyezett házasságok igen nagy politikai előnyökkel 
járnának. Margit mindkettőt határozottan visszautasította, apját pedig emlékeztette arra, hogy ő ajánlotta föl 
egykor Istennek. 
A fennmaradt szenttéavatási akták Margit nővér- és kortársainak, élete tanúinak sok értékes és hitelt 
érdemlő vallomását is tartalmazzák. Ezekből kiderül, hogy Margit számára magától értetődő volt a 
szabályok szigorú megtartása, a kemény önsanyargatás, s a legnyomorúságosabb, utálatot gerjesztő 
betegek szolgálatában való hősies kitartás. A szent királylány életének alapszabálya egészen egyszerűen 
hangzik, de a négy egyszerű tétel az evangélium egész tökéletességét magában foglalja: Istent szeretni, 
magamat megvetni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni. 
Margit 1270. január 18-án, huszonnyolc éves korában halt meg, szeretettől és vezekléstől elemésztve. 
Nemzetünk és rendje már kezdettől fogva boldogként tisztelte, sírjához zarándokok érkeztek, és hamarosan 
csodákat emlegettek. Boldoggáavatási perét sohasem fejezték be, de tiszteletét 1789-ben hivatalosan is 
engedélyezték. 1943-ban avatta szentté XII. Piusz pápa. Védőszentje elsősorban a magyar ifjúságnak, a 
nevelő- és gyógyintézményeknek, és békességszerzőként is tiszteljük. 
 

Szent Pál apostol megtérése (Január 25.) 
Pál, akit ekkor még Saulnak hívtak, az „Úr tanítványai ellen lihegve” Damaszkuszba ment; az úton hirtelen 
nagy fényesség vette körül. Látomásában szózatot hallott: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Erre ő 
megkérdezte: „Ki vagy te, Uram?” Az így felelt: „Én vagyok Jézus, akit te üldözöl!” (vö. ApCsel 9,1–31)  
Az élmény hatása alatt Pál megtért, és a kereszténység nagy térítő apostola lett. Megtérésének Krisztus új 
szószólója névcserével adott nyomatékot. Ettől kezdve a zsidó Saul helyett római nevét, a Paulust 
használta. A névcsere jelképes értelmű: az eredeti Saul a zsidók szálfatermetű első királya volt, míg a latin 
paulus jelentése: kicsiny. A kis termetű Pál, aki Saulként a legnagyobb volt az üldözők között, az apostolok 
sorában a legkisebbnek mondta magát. 
Pál a Szíriát és Kisázsiát összekötő út mentén fekvő Tarzuszban született. Családja Benjamin törzsébe 
tartozott, ragaszkodtak a zsidó hagyományokhoz. Pál tudatosan a zsidóság szigorú irányzatához, a 
farizeizmushoz csatlakozott, és sok kortársánál buzgóbban ragaszkodott hozzá. Jól beszélt ugyanakkor 
görögül is, ismerte a hellén műveltséget és a pogány kultúrákat. Meghívásával együtt Pál fölismerte, hogy 
feladata az evangélium hirdetése a pogányok között. Megtérése után azonnal megkezdte a missziót, 
először Arábia területén, Damaszkusztól délkeletre. A törvénytől függetlenné vált keresztény irányzat 
teológusa és előharcosa lett. A rá jellemző radikalizmussal járta ezt az utat. Jézus minden tanítványánál 
alkalmasabbá vált arra, hogy a legkülönbözőbb fölfogású és képzettségű emberek nyelvére „lefordítsa” az 
evangéliumot. Zsidó volt a zsidóknak, görög a görögöknek. Mindenkinek mindene lett. A népek szent 
apostolának életéről – aki „Isten kiválasztott eszközeként” szóval és tettel utat tört az evangéliumnak a 
világban – tájékoztatást adnak levelei és az Apostolok cselekedetei.  

(Magyar Kurír)  
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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! 

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. 
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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 
 
 

Karácsony utáni 2. vasárnap (jan.3.) 

 -Sir 24,1-4.12-16 
 -Ef 1,3-6.15-18 
 -Jn 1,1-18 
 

URUNK MEGJELENÉSE (jan.6.) 

 -Iz 60,1-6                   Kötelező ünnep! 
 -Ef 3,2-3a.5-6                            18:30 
 -Mt 2,1-12 
 

Urunk megkeresztelkedése (jan.10.) 

 -Iz 55,1-11 / Iz 42,1-4.6-7 
 -1Jn 5,1-9 / ApCsel 10,34-38 
 -Mk 1,7-11 
 

Évközi 2. vasárnap (jan.17.) 

 -1Sám 3,3b-10.19 
 -1Kor 6,13c-15a.17-20 
 -Jn 1,35-42 
 

Évközi 3. vasárnap (jan.24.) 

 -Jón 3,1-5.10 
 -1Kor 7,29-31 
 -Mk 1,14-20 
 

Évközi 4. vasárnap (jan.31.) 

 -MTörv 18,15-20 
 -1Kor 7,32-35 
 -Mk 1,21-28 
 

Jan.18.: Árpád-házi Szent Margit, szűz 
Jan.25.: Szent Pál apostol megtérése 
 

*** 

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  

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/

