AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE

FORRÁS

XIX. évfolyam 10. szám

2021. NOVEMBER

MINDENSZENTEK ÜNNEPE
November 1-jén hétfőn 8:00 órakor lesz Szentmise templomunkban.
Ne feledkezzünk el arról, hogy ez kötelező ünnep!
A temetői közös imádság és sírkőszentelés 9:00 órakor kezdődik.
A sírkőszentelésre vonatkozó kéréseket a sekrestyében vagy a temető
gondnoknál lehet jelezni.

CSALÁDOS SZENTMISE
November 14-én, a vasárnap reggel 8:00-as szentmisén az erdőkertesi
családos közösség vállal szolgálatot. Biztatunk ugyanakkor mindenkit,
jelentkezzen bátran felolvasónak, írjon személyes könyörgést,
kapcsolódjon be ministránsként az oltár körüli, illetve énekhanggal vagy
hangszerrel a zenei szolgálatba. A könyörgésekkel kapcsolatban Szőnyi
Jánost, a zenei szolgálattal kapcsolatban Uracs Miklóst lehet keresni a
sekrestyén keresztül. Az alkalom után mindenkit várunk szeretettel egy
szeretetvendégségre, beszélgetésre a közösségi teremben.

DON BOSCO ORATÓRIUM
ALSÓSOKNAK: csütörtök 16:00-17:00 között.
FELSŐSÖKNEK: péntek 17:00-18:00 között.
A helyszín a templom melletti közösségi ház. Szeretettel várunk!

„ÚR S KIRÁLY A FÖLD FELETT"
Hálaadó világméretű szentségimádás 2021. november 20-án
szombaton, Krisztus Király ünnepének előestéjén. Szeretettel hívunk
Mindenkit Szentmise után, aki személyesen, vagy a képernyők előtt volt
részese a Budapesti Eucharisztikus Kongresszusnak, imádkozzunk
együtt a templomban, vagy otthonainkban! https://corpusdomini.iec2020.hu/#/

AZ IMAAPOSTOLSÁG IMASZÁNDÉKA
2021. NOVEMBER–EGYETEMES – Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a
kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és rátaláljanak
a Fényre, amely megnyitja őket az életre!
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Szent Bernát apát beszédeiből – Mindenszentek ünnepén
Mit használ a szenteknek a mi tiszteletünk, mit érnek el azzal, ha mi dicsérjük őket, és jelent-e
számukra valamit ez a mai ünneplésünk? Ugyan mit számít azoknak a földi dicsőítés, akiket
Fiának biztos ígérete szerint már maga a mennyei Atya dicsőít meg? Mit is számít nekik a mi
magasztalásunk? A szentek nem szorulnak rá tiszteletünkre, semmit sem ad nekik a
magasztalásunk. […] Ami engem illet, meg kell vallanom, hogy a róluk való megemlékezés hő
vágyat gyullaszt bennem.
Az első ilyen vágy, amelyet ez a szentekről való megemlékezés bennünk felkelt, vagy még
jobban megerősít, az, hogy élvezzük boldogító közösségüket, és méltók legyünk az üdvözült
lelkek társaságára égi otthonukban […]. Ébredjünk már fel végre, testvérek, támadjunk fel
Krisztussal, és keressük az odafönt valókat; ami ott fönt van, arra legyen gondunk!
Vágyakozzunk azokhoz, akik várva várnak ránk, sietve induljunk feléjük, akik készek befogadni
bennünket, előzzük meg az üdvözült lelkeknek ezt a várakozását azzal, hogy mi is oda
kívánkozunk! […]
A másik ilyen vágy, amelyet a szentekről való megemlékezés gyújt bennünk, arra irányuljon,
hogy miként ezeknek a szenteknek megjelent maga Krisztus, a mi életünk, ugyanúgy jelenjék
meg nekünk is, és így mi magunk is jelen lehessünk Krisztussal az ő dicsőségében.

HALOTTAK NAPJÁRA
Az ideológiák optimizmusa a halál feledtetésére tesz kísérletet, amikor állandóan a
tökéletes társadalom felé haladó történelemről beszél. A halál közelében mégis
mindig kiderült, hogy az ideológiák mellébeszélnek, hazugsággal akarják
elkápráztatni az embert. A hit reménye viszont a halálon túli igazi jövőt tárja elénk.
Csakis így válnak a valóban megtett lépések mindannyiunk jövőjévé – Írja XVI.
Benedek pápa Krisztusra tekintve című művében.
A halál olyan, mint egy fal, ami megakadályozza, hogy lássuk, mi van mögötte.
Szívünk viszont a fal mögé vágyik, és ugyan nem tudhatjuk, hogy mi van mögötte,
mégis gondolkodunk rajta, elképzeljük, és hangot adunk az örök élet utáni
kívánalmunknak.
Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha
meghal is, élni fog”. Krisztus lerombolja a halál falát. Benne lakozik Isten
teljessége, aki az élet, az örök élet. Lázár feltámasztása annak a jele, hogy Jézus
teljes mértékben uralkodik a halál felett. Ezzel szemben Jézus feltámadása azonban
nem a földi életbe való visszatérést jelenti, hanem egy új valóságba való
megérkezést, egy új földet, amelyben találkozunk Istennel és eljutunk a
mennyországba. Szent Pál apostol rómaiakhoz írt levelében írja, ha annak a Lelke,
aki feltámasztotta Jézust, bennünk lakozik, akkor ez nekünk is örök életet ad.
Minden személy erre a Krisztus kereszthalála által lehetővé tette személyes
feltámadásra hivatott.
A feltámadás és az örök élet valóságát sokan kétségbe vonják még a keresztények
közül is, az örök élet hite meghaladja az értelmünket, és ezért szükséges hozzá a hit
is. Kérjük Jézust, erősítse meg a mi gyönge hitünket, és a reményt, hogy minden
gyarlóságunk ellenére, elvezet minket az Örök Életre!
Robi atya
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JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN
A súlyosbodó járványhelyzetre való tekintettel, a Váci Egyházmegyében
2021. november 1. napjától az alábbiakat rendelem el.
1. A szentmiséken és a többi templomi szertartás alkalmával a maszk
használata kötelező.
2. Áldoztatni misében és misén kívül is csak kézbe szabad.
3. A kézfogás a béke jelének átadási módjaként semmilyen formában nem
megengedett.
4. Akik félsőlégúti betegség tüneteit észlelik magukon (köhögés, tüsszögés,
orrfolyás), ne menjenek templomba. Természetesen ebben az esetben rájuk
nem vonatkozik a vasárnapi misén való részvétel kötelezettsége.
5. A szenteltvíz-tartókat ürítsük ki.
6. Gyakran tisztítsuk a kilincseket és a padokat.
7. Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során továbbra
is kiemelt figyelmet kell fordítani az egymástól való biztonságos távolság
megtartására és a kézfertőtlenítésre.
Köszönöm mindenki türelmét, vigyázzunk egymásra!
Vác, 2021. október 28.
✠Marton Zsolt s. k.
váci püspök

FÉLÓRÁS CSENDES
SZENTSÉGIMÁDÁS
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.

Minden szombaton
közvetlenül a 18:00 órai
Szentmise után!

ELŐKÉSZÜLET A SZENTMISÉRE
1. Hálát adok valamiért Istennek…
2. Kérek valamit Istentől… (amit magamtól nem tudok elérni)
3. Megkeresem, hogy mi az én áldozatom, amit most a Szentmisében
hozzáteszek Jézuséhoz…
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VASÁRNAPOK - ÜNNEPEK

SZENTMISÉK RENDJE

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

HÉTKÖZNAPI SZENTMISE:
HÉTFŐ: 18:30 órakor
ÜNNEPEK ALKALMÁVAL HIRDETÉS SZERINT

VASÁRNAPI SZENTMISÉK:
SZOMBAT ESTE: 18:00 órakor
VASÁRNAP: 8:00 órakor

Évközi 32. vasárnap (nov.7.)
-1Kir 17,10-16
-Zsid 9,24-28
-Mk 12,38-44

GÖRÖG KATOLIKUS LITURGIA:
minden hónap 2. és 4.
VASÁRNAPJÁN: 11:30 órakor

Évközi 33. vasárnap (nov.14.)
-Dán 12,1-3
Családos
-Zsid 10,11-14.18
-Mk 13,24-32
KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA (nov.21.)
-Dán 7,13-14
-Jel 1,5-8
-Jn 18,33b-37

erdokertes.vaciegyhazmegye.hu

Advent 1. vasárnapja (nov.28.)
-Jer 33,14-16
-1Tessz 3,12-4,2
-Lk 21,25-28.34-36

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
30/473 1402

CSALÁDOS SZENTMISÉK
IDŐPONTJAI

Irodavezető: Wirth Beáta
HÉTFŐ: 16:00 -18:00
KEDD: 8:00 -12:00
30/261 5521
wirthbea@gmail.com
SZERDA: SZÜNNAP

November 14. vasárnap 8:00
December 5. vasárnap 8:00

Minden elsőpénteket megelőző hétfőn, a
Szentmise előtt fél órával, 18:00 órától gyóntatás

ERDŐKERTESI
RÓMAI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG

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

(2113 Erdőkertes, Fő út 53.)
Bankszámla szám:

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

66000042-11026235
ADOMÁNYAIKAT KÖSZÖNJÜK!
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