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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XIII. évfolyam 10. szám 2015. OKTÓBER 
 

HIRDETÉSEK 
 

DON BOSCO ORATÓRIUM 
Szeretettel várjuk az általános iskolásokat péntekenként délután 5 
órakor az ORATÓRIUMBAN, a templom melletti épületben!    
 

BÉRMÁLÁS 
Október 4-én vasárnap 9:30-kor Erdőkertesen kilenc testvérünk fog 
bérmálkozni, Varga Lajos segédpüspök úr jön majd a szentséget 
kiszolgáltatni. Kísérjük őket imádságunkkal! 
 

BÉRMÁLÁSI FELKÉSZÍTŐ 
Felkészítést indítunk bérmálkozásra, azok jelentkezhetnek, akik 
legalább 9. osztályosok. Az első alkalom október 16-án pénteken lesz 
19:30-tól a Szent Pio otthonban. A felkészítést Jácinta nővér vezeti. 
 

ÓVODAI HITTAN 
Október első hetében a helyi óvodákban is megkezdődnek a 
katolikus hittan foglakozások. Szeretettel várjuk az óvodásokat! 

„Szőlőfürt” Református Óvoda: hétfő: 15:15 
„Ki akarok nyílni” Önkormányzati Óvoda: csütörtök: 15:15 

 

MEGBESZÉLÉS AZ ELSŐÁLDOZÁSRA KÉSZÜLŐ 

GYEREKEK SZÜLEINEK 
 

Azokat a szülőket, akiknek a gyermeke idén kezdi meg az 
elsőáldozásra való felkészülést, október 7-én (szerdán) este fél 8-ra 
várjuk a veresegyházi Szent Pio Otthon közösségi termébe. 
 

Az idén elsőáldozó gyermekek szüleinek, október 9-én, péntek este 
fél 8-tól lesz találkozó a veresegyházi Szent Pio Otthon közösségi 
termében. 
 

ELSŐÁLDOZÁS 
Október 18-án vasárnap, a 9:30-as szentmise keretében lesz az 
elsőáldozás, az erdőkertesi templomban. Imádkozzunk értük! 
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A SZENTATYA IMASZÁNDÉKAI OKTÓBERBEN 
 

Egyetemes: Hogy megszűnjék az emberi személy áruként 
való kezelése, mint a rabszolgatartás modern formája! 
Evangelizációs: Hogy az ázsiai kontinens keresztény 
közösségei misszionárius lelkülettel hirdessék az 
evangéliumot mindazoknak, akik arra várnak! 

A FÖLSÉGES ISTEN DICSÉRETE 
Assisi Szent Ferenc: Laudes Dei altissimi 

 

 

Szent vagy, egyetlen Úristen,  
ki csodákat művelsz.  

Erős vagy, nagy vagy,  
fölséges vagy,  
te vagy a mindenható király,  

Szentséges Atya,  
ég és föld királya.  

Hármas és egy Úr vagy,  
istenek Istene,  

te vagy a jó, minden jó,  
a legfőbb jó,  
az Úr, az élő és igaz Isten.  

Te vagy a szerelem,  
a szeretet; 

te vagy a bölcsesség,  
te vagy az alázat,  
te vagy a türelem.  

te vagy a szépség,  
te vagy a kedvesség,  

te vagy a biztonság,  
te vagy a megnyugvás,  
te vagy az öröm,  

te vagy reményünk és 
vigasságunk,  

te vagy az igazságosság,  
te vagy a mértékletesség,  
 

 
te vagy a minket egészen  
betöltő gazdagság.  

Te vagy a szépség,  
te vagy a kedvesség,  

te vagy védelmezőnk,  
őrállónk és oltalmazónk;  
te vagy az erősség,  

te vagy az enyhülés.  
Te vagy a reményünk,  

te vagy a hitünk,  
te vagy a szeretetünk,  
te vagy minden édességünk,  

te vagy a mi örök életünk:  
Nagy és csodálatos Úr,  

mindenható Isten,  
irgalmas Üdvözítő. 
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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  
újabb vetítése  

BERNADETTRŐL szól:  
egy fiatal lányról,  

akinek Lourdes-ban  
megjelent a Szűzanya.  

A szent életű lány történetét  
két részben vetítjük. 

 

A vetítés október 18-án,  
vasárnap 15 órakor lesz 

az erdőkertesi  
közösségi teremben,  
és kb.19.00-ig tart.  

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

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  
 

Engesztelő Imacsoport (templom) 

 hétfő kb.18:00  
 

Életige kör (közösségi terem) 

 kéthetente péntek 18:30  
 

Felnőtt katekézis (k. terem) 

 kedd 19:30  
 

Keresztény Filmklub (k.terem)  
 vasárnap 15:00 – október 18. 
 

Missziós Imacsoport (k. terem) 

 kéthetente kedd 18:00  
 

Útkeresők (Felnőtt Katekumenátus) 

 kedd 19:15  
 (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 27. vasárnap (okt. 4.)  

Bérmálás – 9:30 

 -Ter 2,18-24 

 -Zsid 2,9-11 

 -Mk 10,2-16 
 

Magyarok Nagyasszonya (okt. 8.) 

 -Sir 24,23-31 

 -Gal 4,4-7 

 -Lk 1,26-28 
 

Évközi 28. vasárnap (okt. 11.) 

 -Bölcs 7,7-11 

 -Zsid 4,12-13 

 -Mk 10,17-30 
 

Évközi 29. vasárnap (okt. 18.) 

Elsőáldozás – 9:30 

 -Iz 53,10-11 

 -Zsid 4,14-16 

 -Mk 10,35-45 
 

Évközi 30. vasárnap (okt. 25.) 

 -Jer 31,7-9 

 -Zsid 5,1-6 

 -Mk 10,46-52 
 

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! 

mailto:erdokertes@vaciegyhazmegye.hu

