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2022. JANUÁR

VÍZKERESZTRE
Babits Mihály költő, író, irodalomtörténész, műfordító, a 20. század eleji magyar
irodalom jelentős alakja. Tudós költőnek is nevezték társai. Verseiben gyakran
megjelenik katolikus életfilozófiája, mégis egész életét egyfajta istenkeresés jellemezte.
Így ír hitéről: „Mi tart fönn? Mi a gyökér, mely nem szakad el? Mely elpusztíthatatlan
táplál valami kimeríthetetlen erővel? A hit az élet ereje: az ember, ha egyszer él, akkor
valamiben hisz… Ha nem hinné, hogy valamiért élnie kell, akkor nem élne….”
Babits a kereszten (halálos betegségében) találkozott Krisztussal, ezért nem tudott
költeményeiben emléket állítani a „hit boldog óráiról”. Egész életútját összefoglalja a
Csillag után című verse, mely így Vízkereszt ünnepéhez közeledve is érezzük, hogy
mennyire aktuális saját életünkre vonatkozóan. Egész életünk során Jézus felé
haladunk, oly sok buktatóval, akadállyal, megpróbáltatással teli úton, és
igyekezetünkben végül nem a betlehemi Kisdedhez, hanem az értünk Golgotán meghalt
Krisztushoz érünk. Őelőtte számot kell adnunk mindenről. Arról is amit tettünk, és
arról is, amit elmulasztottunk. De hisszük, és bízunk abban, hogy az ő Irgalma felemel
és üdvözít minket:
Ülök életunt szobámban,/hideg teát kavarok…/Körülöttem fájás-félés/ködhálója
kavarog./Kikelek tikkadt helyemből,/kinyitom az ablakot/s megpillantok odakint
egy/ígéretes csillagot./Ó ha most mindent itt hagynék,/mennék a csillag után,/mint rég a
három királyok/betlehemi éjszakán!/Gépkocsin, vagy teveháton –/olyan mindegy, hogy
hogyan!/Aranyat, tömjént és mirhát/vinnék, vinnék boldogan./Mennék száz országon
át, míg/utamat szelné a vám./„Aranyad tilos kivinni!”/szólna ott a vámos
rám./„Tömjéned meg, ami csak van,/az mind kell, az itteni/hazai hatalmak
fényét/méltón dicsőíteni.”/Százszor megállítanának,/örülnék, ha átcsúszom:/arany
nélkül, tömjén nélkül/érnék hozzád, Jézusom!/Jaj és mire odaérnék,/hova a csillag
vezet,/te már függnél a kereszten/és a lábad csupa seb,/s ahelyett hogy bölcsőd
köré/szórjak tömjént, aranyat,/megmaradt szegény mirhámmal,/keserű szagú
mirhámmal,/kenném véres lábadat.
Robi atya

VÍZKERESZT – JANUÁR 6.

Vízkereszt (Urunk megjelenése) főünnepén, január 6-án csütörtökön 18:00 órakor
lesz Szentmise Erdőkertesen. Ne feledkezzünk meg arról, hogy kötelező ünnep!

AZ IMAAPOSTOLSÁG IMASZÁNDÉKA
2022. JANUÁR–EVANGELIZÁCIÓS – Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést
vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el
jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk.
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VASÁRNAPOK-ÜNNEPEK

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

KARÁCSONY UTÁNI 2. VASÁRNAP (jan.2.)
-Sir 24,1-4.12-16
8:00
-Ef 1,3-6.15-18
-Jn 1,1-18

HÉTKÖZNAPI SZENTMISE:
HÉTFŐ: 18:30 órakor

URUNK MEGJELENÉSE – Parancsolt ünnep!
Vízkereszt – január 6.
-Iz 60,1-6
18:00
-Ef 3,2-3a.5-6
-Mt 2,1-12

ÜNNEPEK ALKALMÁVAL HIRDETÉS SZERINT

PLÉBÁNIAI IRODAÜGYELET
2112, VERESEGYHÁZ Szentlélek tér 1-3.

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE (jan.9.)
-Iz 40,1-5.9-11 v. Iz 42,1-4.6-7
-ApCsel10,34-38 v. Tit 2,11-14; 3,4-7 8:00
-Lk 3,15-16.21-22
családos

Plébános: ROLIK RÓBERT

HÉTFŐ: 8:00 -12:00
PÉNTEK: 15:00 -17:00
rolik.robert@vaciegyhazmegye.hu
30/473 1402

Évközi 2. vasárnap (jan.16.)
-Iz 62,1-5
-1Kor 12,4-11
-Jn 2,1-11
Évközi 3. vasárnap (jan.23.)
-Neh 8,2-4a.5-6.8-10
-1Kor 12,12-30
-Lk 1,1-4; 4,14-21

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

Évközi 4. vasárnap (jan.30.)
-Jer 1,4-5.17-19
-1Kor 12,31 - 13,13
-Lk 4,21-30

ERDŐKERTESI RÓMAI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
2113 Erdőkertes, Fő út 53.
Bankszámla szám:

ELŐKÉSZÜLET A SZENTMISÉRE

66000042-11026235

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…

ADOMÁNYAIKAT KÖSZÖNJÜK!
Minden elsőpénteket megelőző hétfőn, a
Szentmise előtt fél órával, 18:00 órától gyóntatás
Elsőpénteki Szentmise 18:30 órakor
Veresegyházon, a Szentlélek templomban.

FÉLÓRÁS CSENDES
SZENTSÉGIMÁDÁS

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

Minden szombaton közvetlenül
a 18:00 órai Szentmise után!
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