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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XIII. évfolyam 11. szám 2015. NOVEMBER 
 

HIRDETÉSEK 
 

MINDENSZENTEK ÜNNEPE 
Mindenszentek főünnepe (nov. 1.) idén vasárnapra esik, így a 
szokásos vasárnapi miserend szerint tudunk részt venni a 
szentmiséken. Mivel halottak napján munkanap van, a temetői közös 
imádság és a sírkőszentelés ezúttal november 1-jén vasárnap 11 
órakor lesz. A sírkőszentelésre vonatkozó kéréseket október utolsó 
hetében a sekrestyében vagy a temetőgondnoknál lehet leadni. 

HALOTTAK NAPJA 
Halottak napján (nov. 2.) 17:30 órakor lesz szentmise templomunkban. 
 

GYÓNTATÁS 
Minden héten a csütörtöki 17:30-as szentmise után 19:00 óráig 
gyónási lehetőség van. A gyóntatás ideje alatt a templomban 
szentségimádás van. 
 

SZENT MIHÁLY IMAKÖZÖSSÉG 
A Szent Mihály imaközösség szeretettel vár mindenkit imaórájára, 
amelyet csütörtökön este 1/2 8-kor két hetente tartunk a 
templomban. 

DICSŐÍTŐ CSOPORT 
A Dicsőítő csoport zenés-gitáros imaórája szintén csütörtökön este 
1/2 8-kor kezdődik, melyet két hetente /a Szent Mihály imaórával 
váltásban/ tartunk a templomban.  
 

Az imaalkalmakról e-mailes értesítés kérhető Wirth Attilától az 
attila.wirth@gmail.com címen. 
 

                                                         

 

JÁTÉK - BARÁTSÁG - IMÁDSÁG - VIDÁMSÁG 
Szeretettel várjuk az általános iskolásokat péntek délutánonként 5 
órakor az ORATÓRIUMBAN a templom mellett!    
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A SZENTATYA IMASZÁNDÉKAI NOVEMBERBEN 
 

Egyetemes: Hogy meg tudjunk nyílni a személyes 
találkozásra és a párbeszédre mindenkivel, azokkal is, 
akiknek a miénktől eltérő a meggyőződése. 
Evangelizációs: Hogy az Egyház pásztorai odaadóan 
szeretve a saját nyájukat képesek legyenek őket útjukon 
kísérni és reményüket ébren tartani. 

HAMAROSAN KEZDŐDIK A SZENTÉV! 
 

FERENC, RÓMA PÜSPÖKE, ISTEN SZOLGÁINAK SZOLGÁJA, MINDAZOKNAK, 
AKIK EZT A LEVELET OLVASSÁK, KEGYELEM, IRGALMASSÁG ÉS BÉKE 

 
1. Jézus Krisztus az Atya irgalmasságának az arca. Úgy tűnik, ez a szó jól 
összefoglalja a keresztény hit misztériumát. Az Atya irgalmassága a názáreti 
Jézusban vált elevenné, láthatóvá, őbenne érte el 
csúcspontját. Az Atya, „a végtelenül irgalmas Isten" (Ef 
2,4), miután kinyilatkoztatta a nevét Mózesnek mint 
„irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő, gazdag 
kegyelemben és hűségben" (Kiv 34,6), nem hagyott fel 
azzal, hogy a történelem során különféle módokon 
megismertesse a maga isteni természetét. „Amikor 
elérkezett az idők teljessége" (Gal 4,4), és üdvözítő 
terve szerint már minden el volt rendezve, elküldte 
Fiát, aki Szűz Máriától született, hogy véglegesen 
kinyilatkoztassa nekünk a szeretetét. Aki őt látja, az Atyát is látja (vö.Jn 
14,9). A názáreti Jézus a szavaival, tetteivel és egész személyiségével 
kinyilatkoztatja Isten irgalmasságát. 
2. Állandóan szemlélnünk kell az irgalmasság misztériumát. Ez számunkra az 
öröm, a derűs nyugalom és a béke forrása. Üdvösségünk feltétele. 
Irgalmasság: a szó, amely kinyilatkoztatja a Szent-háromság misztériumát. 
Irgalmasság: a végső és legnagyobb tett, amellyel Isten elénk siet. 
Irgalmasság: az alapvető törvény, amely minden ember szívében ott lakik, aki 
őszintén tekint a testvérre, akivel az élet útján találkozik. Irgalmasság: az út, 
amely egyesíti Istent és az embert, mert kitárja a szívét arra a reményre, 
hogy bűneink korlátai ellenére mindenkor szeretnek bennünket. 
3. Vannak pillanatok, amikor még sürgetőbb meghívást kapunk arra, hogy 
tekintetünket az irgalmasságra szegezzük, annak érdekében, hogy mi magunk 
is az Atya cselekvésének hatékony jeleivé váljunk. Ezért hirdettem meg az 
Irgalmasság Rendkívüli Jubileumát, mint alkalmas időt az Egyház számára, 
hogy erősebbé és hatékonyabbá tegye a hívők tanúságtételét. 

 
(Ferenc pápa: „Misericordiae Vultus” kezdetű bullájából) 
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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 
adományaikat, hogy minél több munkát 
el tudjunk végezni, hogy megújuljon a 
templomunk! Köszönjük! 

Zsolt atya 

KERESZTÉNY FILMKLUB 

 
 

"BARÁTOK MINDÖRÖKKÉ" 
 

ez a címe annak a filmnek,  
melyben egy reményvesztett 

hajléktalan egy kislány  
barátságán keresztül  
megtapasztalja Istent  

és visszakapja az életét. 
 

A keresztény filmklub vetítése 
NOVEMBER 22-ÉN VASÁRNAP  

15 ÓRAKOR LESZ  
az erdőkertesi közösségi teremben,  

és kb.17.30-ig tart.  
A FILM FELIRATOS! 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 

KERESZTELÉSSEL 
kapcsolatban érdeklődni lehet 
Molnár Zsolt plébánosnál 

személyesen vagy  

telefonon: 20/910 4509  
vagy e-mail-ben: 

erdokertes@vaciegyhazmegye.hu 

REGGELI SZENTSÉGIMÁDÁS 
hétfőtől szombatig 6:00-7:00 

 

RÓZSAFÜZÉR IMAÓRA 
vasárnap 6:30-7:30 

 

VIRRASZTÁS 
utolsó szombaton 19:30-24:00 
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KÖZÖSSÉGI ALKALMAK 
 

ENGESZTELŐ IMACSOPORT (templom) 
 hétfő kb.18:00  
CURSILLO (k.terem) 
 kéthavonta 2. hétfő 18:30 
MISSZIÓS IMACSOPORT (k. terem) 
 kéthetente kedd 18:00  
ÚTKERESŐK (Felnőtt Katekumenátus) 
 kedd 19:15 (Vház, Fő út 93., Szent Pio Otthon) 

FELNŐTT KATEKÉZIS (k. terem) 
 kedd 19:30 – nov. 3-án nem lesz! 
KÉZIMUNKA, KÉZMŰVESKEDÉS (k.terem) 
 kéthetente szerda 17:00 
DICSŐÍTŐ CSOPORT (templom) és 
SZENT MIHÁLY IMAKÖZÖSSÉG (templom) 
 váltásban kéthetente csütörtök 19:30  
DON BOSCO ORATÓRIUM (k.terem, udvar)  
 péntek 17:00  
ÉLETIGE KÖR (közösségi terem) 
 kéthetente péntek 18:30  
KERESZTÉNY FILMKLUB (k.terem)  
 havonta vasárnap 15:00 – november 22. 
 

ÓVODÁS HITTAN 
 Református óvoda: hétfő 15:15 
 Önkormányzati óvoda: csütörtök 15:15 
RÓZSAFÜZÉR TITKOK CSERÉJE (templom) 

 első és utolsó vasárnap, 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 
 

Mindenszentek (nov. 1.)  

Évközi 31. vasárnap 

 -Jel 7,2-4.9-14 

 -1Jn 3,1-3 

 -Mt 5,1-12a 
 

Évközi 32. vasárnap (nov. 8.) 

 -1Kir 17,10-16 

 -Zsid 9,24-28 

 -Mk 12,38-44 
 

Évközi 33. vasárnap (nov. 15.) 

 -Dán 12,1-3 

 -Zsid 10,11-14.18 

 -Mk 13,24-32 
 

Krisztus, a Mindenség Királya (nov. 22.) 

Évközi 34. vasárnap 

 -Dán 7,13-14 

 -Jel 1,5-8 

 -Jn 18,33b-37 
 

Advent 1. vasárnapja (nov. 29.) 

 -Jer 33,14-16 

 -1Tessz 3,12 – 4,2 

 -Lk 21,25-28.34-36 
 

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 

 
 

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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