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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XIII. évfolyam 9. szám 2015. SZEPTEMBER 
 

HIRDETÉSEK 
 

CSÜTÖRTÖKI SZENTMISE ÉS GYÓNTATÁS 
Ezentúl csütörtökön 17:30 órakor is van szentmise templomunkban. 

A csütörtöki szentmiséket követően 19 óráig GYÓNTATÁS lesz.  
 

DON BOSCO ORATÓRIUM 
Szeptembertől folytatódik az Oratórium! Szeretettel várjuk az általános 
iskolás gyerekeket szeptember 4-étől péntekenként délután 5 

órakor a templom melletti épületben!    
 

ÉLETIGE KÖR 
Az Életige kör is elkezdi összejöveteleit, amit minden második héten 
tartunk. Az első alkalmunk szeptember 4-én, pénteken lesz 18.30 
órakor az erdőkertesi közösségi teremben. 
Kapcsolat: Rákóczi Bálint, 0620-9849755, b.rakoczi@gmail.com.  

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

FELNŐTT KATEKÉZIS 
Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléről tartunk felnőtt 
katekézist keddenként este fél 8-tól fél 9-ig az erdőkertesi közösségi 
teremben Zsolt atya vezetésével. Az első alkalom szeptember 8. 

kedd. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

IMAISKOLA 3. 
A nyári szünet után az imaiskola 3. évének az első alkalma 
szeptember 10-én csütörtökön negyed 8-kor lesz (negyed órával 
korábban a megszokott időponthoz képest) a Szent Pio Otthon alatti 

közösségi teremben. 
 

ÓVODAI HITTAN 
Októbertől a helyi óvodákban („Ki akarok nyílni”, „Szőlőfürt”) is lesz 
katolikus hittan foglalkozás, jelentkezni szeptember folyamán 

lehet az óvodákban vagy a templomi jelentkezési lapokon! 
HIRDETÉSEK FOLYTATÓDNAK A KÖVETKEZŐ OLDALON! 

mailto:b.rakoczi@gmail.com
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A SZENTATYA IMASZÁNDÉKAI SZEPTEMBERBEN 
 

Egyetemes: Hogy gyarapodjanak a képzés és a munka 
lehetőségei a fiatalok számára! 
Evangelizációs: Hogy a hitoktatók hiteles tanúságtevői 
legyenek annak a hitnek, amelyet hirdetnek! 

MEGBESZÉLÉS AZ ELSŐÁLDOZÁSRA KÉSZÜLŐ 
GYEREKEK SZÜLEINEK 

Szeptember 10-én (csütörtök) este 19:30-ra várjuk a veresegyházi Szent 
Pio Otthon közösségi termébe azokat a szülőket, akiknek gyermeke idén 
ősszel fogja megkezdeni a felkészülést az első szentáldozásra. Kérjük, a 
jegyzeteléshez hozzanak magukkal tollat és papírt! 
 

Szeptember 11-én (péntek) este 19:30-ra várjuk a veresegyházi 
Szent Pio Otthon közösségi termébe az idén ősszel áldozó 
gyermekek szüleit megbeszélésre. Kérjük, hogy a jegyzeteléshez 

hozzanak magukkal tollat és papírt! Köszönjük! 
 

MEGHÍVÓ AZ „ÚTKERESŐ” KÖZÖSSÉGBE 
(FELNŐTT KATEKUMENÁTUSBA*) 

 

Ha nem vagy megkeresztelve, és keresi a szíved Istent, 
de nem vagy benne biztos, hogyan indulj felé… 
Ha már gyerekkorodban megkereszteltek, de nem volt 
alkalmad a hitről mélyebb ismereteket szerezni és mélyebben 
megélni… 
Akkor szeretettel hívunk az Útkereső közösségbe, ahol 
jobban megismerheted Istent és a keresztény élet teljességét 
a Katolikus Egyház szeretetközösségében! 
 

Találkozóinkat keddenként 19:15 és 20:30 között tartjuk a 
veresegyházi Szent Pió Otthonban. (Veresegyház, Fő út 93.)  

 

Jelentkezni Molnár Zsolt plébános atyánál (+36-20/910-4509) lehet, 
szeptember közepéig. 
 

*A katekumenátus az ősegyházban kialakult intézmény, amely felnőttek számára segíti a 
megtérést. Elsősorban azoknak szól, akik még nem járultak keresztséghez, elsőáldozáshoz 
vagy bérmáláshoz. Beavat az Egyház hitébe, hitéletébe, liturgikus életébe, küldetésébe, 
szolgálatába és közösségébe.  
Az is bekapcsolódhat a katekumenátus folyamatába, aki csak érdeklődő, vagy 
aki már járult ezekhez a szentségekhez, de felnőttként nem vett részt 

rendszeres hitoktatásban, vagy aki csak megerősítésre vágyik hitében. 
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KEDVES LÁNYOK, ASSZONYOK! 

 
Októbertől két hetenként kézműves 
/kötés, horgolás, gyöngyözés stb/ 
tevékenységet szervezünk a közösségi 
termünkben. 
Ne felejtsük el anyáink-nagyanyá-
inktól tanult kézimunkákat! 

Érdeklődni lehet Gál Ildikónál: 
0630 4543349 

EGYHÁZADÓ 
Befizethető a szentmisék után! 

 

Püspök atya útmutatása szerint  

az egyházadó mértéke  

az éves jövedelem 1%-a! 
 

Az egyházadó fizetésére lehetőség 

van rendszeres havi átutalással is.  

A szükséges adatok: 

Kedvezményezett neve: 

Erdőkertesi Róm. Kat. Egyházközség 

Erdőkertes, Fő út 53. 

Kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma: 

66000042-11026235 

Közlemény: 

„egyházi hozzájárulás” vagy „egyházadó” 
 

Adományaikat köszönjük! 

TEMPLOMFELÚJÍTÁS 

 
 

A templomfelújítással kapcsolatban 
nagyobb munkákat kell elvégeznünk, 
amelyekre korábban nem 
számítottunk, és amelyek hosszabb 
időn keresztül tartanak, miközben több 
hónapon keresztül nem tudjuk majd 
használni a templomot.  
Ehhez viszont meg kell várnunk az új 
veresegyházi templom elkészültét, 
hiszen Veresegyházról éppen a 
templom hiánya miatt került át 
Erdőkertesre a fél 10-es mise, az 
esküvők, az elsőáldozás, a bérmálás és 
a görög misék. Ha használatba tudjuk 
venni a az új veresegyházi templomot, 
utána el tudjuk kezdeni az erdőkertesi 
templom belső felújítását.  
Addig is kérjük a testvérek türelmét, 
és továbbra is kérjük a szíves 
adományokat, hogy minél több 
munkát el tudjunk végezni, hogy 
megújuljon a templomunk! Köszönjük! 

Zsolt atya 
 

KERESZTÉNY FILMKLUB 

 
 

A keresztény filmklub  
szeptemberben vetíti a 

 

 "Szelíd szerelem" című filmet.  
 

A film egy megható történetet mesél 
el a reményről, a bizalomról és a 

hitről, melyben két ember egymásra 
talál.  

 

A vetítés szeptember 13-án, 
vasárnap 15 órakor lesz az 

erdőkertesi közösségi teremben, 
és kb.17.00 óráig tart.  

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

A megtekintés díjtalan! 

 

KERESZTELÉSsel kapcsolatban 

érdeklődni lehet Molnár Zsolt plébánosnál 
személyesen, telefonon: 20/910 4509 és 

email-ben: 
erdokertes@vaciegyhazmegye.hu 
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KÖZÖSSÉGI ALKALMAK 
 
 

Don Bosco Oratórium (k.terem, udvar)  
 péntek 17:00 – szeptember 4-től 
 

Engesztelő Imacsoport (templom) 

 hétfő kb.18:00  
 

Életige kör (közösségi terem) 
 kéthetente péntek 18:30 – szept. 4-től 
 

Felnőtt katekézis (k. terem) 
 kedd 19:30 – szeptember 8-tól 
 

Keresztény Filmklub (k.terem)  
 vasárnap 15:00 – szeptember 13. 
 

Missziós Imacsoport (k. terem) 
 kéthetente kedd 18:00 – szept. 1-jétől 
 

Útkeresők (Felnőtt Katekumenátus) 
 kedd 19:15 – szeptember 22-től 
 (Veresegyház, Fő út 93., Szent Pio Otthon!) 
 

Rózsafüzér titkok cseréje: (templom) 

 a szentmisék után 
 
 

 

SZENTMISÉK RENDJE 
 

HÉTKÖZNAPI SZENTMISÉK: 
 HÉTFŐ: 17:30 órakor 

 CSÜTÖRTÖK:  17:30 órakor 
 

VASÁRNAPI SZENTMISÉK: 
 SZOMBAT ESTE: 18:00 órakor 

 VASÁRNAP:   8:00 órakor 

a veresegyházi templomépítés alatt   9:30 órakor 
 

GÖRÖG KATOLIKUS LITURGIA: 

 VASÁRNAP:  11:15 órakor 
 

ÜNNEPEK ALKALMÁVAL HIRDETÉS SZERINT 

 

VASÁRNAPOK - ÜNNEPEK 
 

Évközi 23. vasárnap (szept. 6.)  

 -Iz 35,4-7a; 

 -Jak 2,1-5; 

 -Mk 7,31-37 
 

Évközi 24. vasárnap (szept. 13.) 

 -Iz 50,5-9a; 

 -Jak 2,14-18; 

 -Mk 8,27-35 
 

Évközi 25. vasárnap (szept. 20.) 

 -Bölcs 2,12.17-20; 

 -Jak 3,16 - 4,3; 

 -Mk 9,29-36 
 

Évközi 26. vasárnap (szept. 27.) 

Szentírás vasárnapja 

 -Szám 11,25-29; 

 -Jak 5,1-6; 

 -Mk 9,37-42.44.46-47 
 

szept. 8.: Szűz Mária születése 

szept. 14.: A Szent Kereszt felmagasztalása 

szept. 21.: Szent Máté apostol 

szept. 24.: Szent Gellért püspök 

szept. 30.: Szent Mihály, Szent Gábor, Szent 

Rafael főangyalok 

A FORRÁS-t kiadja 

az Erdőkertesi Római Katolikus Egyházközség  

Felelős kiadó: Molnár Zsolt plébános  

E-mail: erdokertes@vaciegyhazmegye.hu 

Tel.: +36 / 20 / 910-4509  

Szerkesztő: Lugosi Mária 

 
 

Hirdetjük a kedves testvéreknek,  
hogy imaszándék-gyűjtő dobozt helyeztünk el 

a templomban. 
 

Kérjük, hogy imaszándékaikat névtelenül, 
röviden fogalmazzák meg. Ezek a szándékok 

tartalmazhatnak hálaadást, kérést vagy 
felajánlást. Imaközösségeink az Úr színe elé 
visznek és felajánlanak minden elhelyezett 

szándékot. 
 

Buzdítjuk a testvéreket, hogy éljenek ezzel a 

lehetőséggel! 
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