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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XIII. évfolyam 12. szám 2015. DECEMBER 
 

HIRDETÉSEK 
 

ADVENTI KÉSZÜLET SZOMBAT ESTÉNKÉNT 
Adventben szombat esténként ismét érkeznek vendég atyák 
Erdőkertesre, hogy segítsék készületünket Karácsony ünnepére.  
Minden alkalommal 17:30-tól gyóntatás és 18:00-kor Szentmise lesz.  
November 28. - Görbe József Kistarcsa plébánosa  
December 5.  - Tóth József Miklós Mogyoród plébánosa  
December 12. - Kozsuch Zsolt Dunakeszi Szent Mihály templom plébánosa  
December 19. - Ullmann Péter Ágoston Premontrei atya  

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK A KÖZÖS KÉSZÜLETRE! 
 

RORATE SZENTMISÉK ERDŐKERTESEN 
Adventi időben keddenként reggel 6 órakor lesz szentmise 
templomunkban (dec.1; dec.8.; dec.15.; dec.22.). Mindenkit szeretettel 
várunk! Hétfőn és csütörtökön este nem lesz szentmise!  
 

RORATE SZENTMISÉK VERESEGYHÁZON 
Hétfőtől péntekig reggel 6 órakor lesznek szentmisék a Szent Pio 
Otthonban. A szombat reggeli szentmise továbbra is 8 órakor lesz. 
 

GYÓNTATÁSOK KARÁCSONY ELŐTT 
ERDŐKERTESEN: nov.28.: 17:30-18:00; dec.5.: 17:30-18:00; 
 dec.12.: 17:30-18:00; dec. 19.: 17:30-18:00; 
 dec.21: 18:00 
VERESEGYHÁZON: dec.22.: 17:00; dec.23.: 17:00 
ŐRSZENTMIKLÓSON: dec.23.: 18:00 
 

MIKULÁS ÜNNEPSÉG 
December 6-án, vasárnap az erdőkertesi templomba is eljön a 
Mikulás. Közvetlenül a 8 órás szentmise után (kb. 9 órai kezdettel) 
tartunk ünnepséget a családok számára. Az ünnepségen eljátszunk egy 
rövid történetet Szent Miklós életéből is. Szeretettel várunk minden 
gyermeket, szülőket és nagyszülőket erre az eseményre! 
 

ÉLELMISZER GYŰJTÉS, BETEGEK GYÓNTATÁSA, KARÁCSONYI MISEREND A KÖVETKEZŐ OLDALON! 
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A SZENTATYA IMASZÁNDÉKAI DECEMBERBEN 
 

Egyetemes: Hogy mindannyian megtapasztalhassuk Isten 
irgalmát, aki nem szűnik megbocsátani nekünk. 
Evangelizációs: Hogy a családok és különösképpen azok, 
akik szenvednek, Jézus születésében a remény biztos jelére 
találjanak. 

ADVENTI TARTÓS-ÉLELMISZER GYŰJTÉS 
Egyházközségünk idén is szervez tartós-élelmiszer gyűjtést advent 
folyamán, amelyből rászoruló testvéreinket, családjainkat szeretnénk 
támogatni Karácsony előtt. Erre a célra pénzadományokat is 
elfogadunk. Élelmiszer- ill. pénzadományaikat DECEMBER 1-jétől 
DECEMBER 20-ig hozhatják el a templomba, vagy a sekrestyébe.  

Adományaikat előre is köszönjük! 
 

BETEGEK GYÓNTATÁSA, ÁLDOZTATÁSA 
December 23-án (szerda) lesz lehetőség a karácsonyi szentgyónást és 
szentáldozást elvégezni azoknak is, akik betegségük, vagy életkoruk 
miatt nem tudnak eljárni a templomba. Kérjük a kedves testvérek 
segítségét is, ha ismernek olyanokat, akikről tudják, hogy szeretnének 
ezzel a lehetőséggel élni, juttassák el a NÉV, CÍM és TELEFONos 
elérhetőségüket legkésőbb december 20-ig a sekrestyébe! Köszönjük! 
 

ÜNNEPI SZENTMISÉK RENDJE 
 

URUNK SZÜLETÉSE (Karácsony – kötelező ünnep) 
 December 24. 24:00 órakor (éjfélkor) 
 December 25. 8:00 órakor, 9:30 órakor 
 

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA 
 December 26. 18:00 órakor 
 December 27. 8:00 órakor, 9:30 órakor 
 

SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (kötelező ünnep) 
 December 31. 18:00 órakor 
 2015. Január 1. 8:00 órakor, 9:30 órakor 
 

 

                                                         

 

JÁTÉK - BARÁTSÁG - IMÁDSÁG - VIDÁMSÁG 
Szeretettel várjuk az általános iskolásokat péntek délutánonként 5 
órakor az ORATÓRIUMBAN a templom mellett!    
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IRGALMASSÁG ÉVE 
                           2015. december 8. – 2016. november 20. 
 

A Szentév 2015. december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén 

kezdődik. Ez a liturgikus ünnep megmutatja Isten cselekvésmódját - 

történelmünk kezdetétől fogva. Ádám és Éva bűne után Isten nem akarta 

az emberiséget egyedül, a bűn hatalmában hagyni. Ezért gondolta el és 

akarta a szeretetben a szent és szeplőtelen Máriát (vö. Ef 1,4), hogy az 

emberi nem Megváltójának édesanyja legyen. A bűn súlyosságára Isten 

a megbocsátás teljességével válaszol. Az irgalmasság mindig felülmúl 

minden bűnt, és senki sem állíthat korlátokat a megbocsátó Isten szeretete elé. A Szeplőtelen 

Fogantatás ünnepén abban az örömben lesz részem, hogy megnyithatom a Szent Kaput, mely 

ez alkalommal az Irgalmasság Kapuja lesz. Ha valaki átlép rajta, megtapasztalja a vigasztaló, 

megbocsátó és reményt adó Isten szeretetét. 

A rá következő vasárnap, Advent harmadik vasárnapján tárul majd ki a Szent Kapu Róma 

székesegyházában, a Lateráni Szent János bazilikában. Ezt követően nyílik meg a többi pápai 

bazilika Szent Kapuja. Elrendelem, hogy ugyanezen a vasárnapon minden részegyházban 

(egyházmegyében) a székesegyházban, minden hívő anyatemplomában, vagy a 

társszékesegyházban, vagy egy különlegesen jelentős templomban az egész Szentév 

időtartamára nyissanak egy ilyen Irgalmasság Kapuját. Az ordinárius belátása szerint a 

kegyhelyeken is nyitható ilyen kapu, ahová sok zarándok látogat el, akiket a szent helyeken 

megérint a kegyelem és megtalálják a megtérés útját. Így 

tehát minden részegyház úgy élheti át a Szentévet, mint a 

kegyelem és a lelki megújulás rendkívüli időszakát. Ezért a 

jubileumot Rómában - miként a részegyházakban - az egész 

Egyház közösségének látható jele-ként fogjuk megünnepelni. 

4. Azért választottam december 8-át, mert ez a nap az Egyház 

legújabb történetében jelentős időpont: a Szent Kaput ugyanis 

a II. Vatikáni Zsinat befejezésének 50. évfordulóján nyitom 

majd meg. Az Egyház szükségét érzi, hogy ébren tartsa a 

zsinat emlékét, hisz megnyitásával történelmének új szakasza 

kezdődött el. A zsinati Atyák a Szentlélek fuvallataként 

határozottan érezték, hogy koruk embere felé érthetőbb 

módon kell beszélniük Istenről. Lebontva a falakat, melyek az 

Egyházat hosszú időre mintegy kiváltságos fellegvárba zárták, 

elérkezett az idő, hogy új módon hirdessék az evangéliumot. 

Az evangelizáció ismét új szakaszához érkezett. Minden 

keresztény ember számára újszerű kihívás, hogy még nagyobb 

lelkesedéssel és meggyőződéssel tegyen tanúságot hitéről. Az 

Egyház megérezte annak a felelősségét, hogy az Atya 

szeretetének eleven jelévé kell lennie a világban. 
(Ferenc pápa: „Misericordiae Vultus” kezdetű bullájából)  

ADVENT 
Valaki jön,  
de te nem veszed észre! 
Valaki közeledik hozzád,  
de te bezárkózol! 
Valaki kopog nálad,  
de te átalszod látogatását! 
Valaki belép hozzád, 
de te házon kívül vagy! 
Valaki nálad lakik, 
de te kidobod őt! 
Valaki feltárulkozik, 
de te a szavába vágsz! 
Valaki vár rád –  
de te hátat fordítasz neki!  
Valaki segítséget kér –  
de te megkeményíted szívedet!  
Valaki ajándékot ad neked –  
de te elásod azt!  
Valaki végtelenül ráér –  
de veled sosem lehet beszélni.  
Valaki nyugalmat hoz –  
de te szétszórt vagy!  
Valaki jön –  
de te csak magadat látod!  
Amíg csak jön –  
mindig megváltozhatsz! 
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KÉZMŰVES KÖZÖSSÉG ÉS AZ ADVENTI VÁSÁR 
 

Közeledvén az adventi időszakhoz, szeretnénk részt venni az adventi vásáron, mely Advent 
harmadik vasárnapján, december 13-án lesz, a templom előtti főtéren. 

Lassan, de hasznos tevékenységekkel dolgozgatunk a megalakult kézműves közösségünkben. 
Megismerkedtünk az anyagokkal és elkezdtünk horgolni, ehhez mintákat gyűjtöttünk és 
munkálkodunk. Angyalkákat, karácsonyfára való csillagokat és egyéb díszeket, mécsestartókat 
készítünk. Van, aki már elkészített tárgyakat hozott. 

A tevékenység közben megbeszéltük, hogy portékáinkat kivinnénk a vásárra. A bevételt 
templomunk javára fordítjuk. Ötletünket plébános atyánk is támogatja. 

Ez az ötlet jónak bizonyul, de félő, hogy kevés lesz az eladni való készlet. Ezért felmerült 
bennünk még egy ötlet, hogy bevonjuk az egész egyházközségünket. Ötletes saját készítésű 
karácsonyi asztaldíszekkel, lakás díszekkel (szalvéta tartók, 
ajtókra, ablakokra való füzérek), valamint ízletes, házias 
tartós süteményekkel (mézes, linzer) hozzájárulhatnának a 
háziasszonyok.  

Kedves testvérek színesítsük a karácsonyi hangulatot, 
adakozzunk templomunk javára!  
Várjuk Krisztusunk születését, eljövetelét! 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
Ezt a terítőt is szeretettel felajánlom :  
Gál Henrikné Ildikó 

 

A TERRORISTA… 
Az a feladatunk, hogy a háború, a gyűlölet hírei között és a családokban is a béke és a kiengesztelődés 
emberei legyünk. 
Jó, ha feltesszük magunknak a kérdést: Békét vetek? Például nyelvemmel békét vagy viszályt keltek? 
Hányszor halljuk ezt valakiről: kígyónyelvű. Azért mondják, mert mindig azt teszi, amit a kígyó tett 
Ádámmal és Évával: tönkretette a békét. Ez rossz, ez egyházunk egy betegsége: megosztást, 
gyűlöletet vetni, nem pedig a békét. Van egy kérdés, amit mindennap mindannyian jó, ha felteszünk 
magunknak: ma a békét vagy a viszályt vetettem el? Ugyanakkor azt mondhatjuk magunknak: de 
időnként meg kell mondani a dolgokat, mert ez vagy az a személy… De gondolj arra, ezzel a 
viselkedéssel mit vetsz? 
A keresztények arra kaptak meghívást, hogy olyanok legyenek, mint Jézus, aki eljött hozzánk, hogy 
békét és kiengesztelődést hozzon. Ha egy ember élete során nem tesz mást, mint kiengesztelődést és 
békét teremt, szentté lehet avatni: ez az ember szent. Növekednünk kell ebben, és meg kell térnünk! 
Ne használjunk olyan szavakat, amelyek megosztanak, amelyek háborúhoz, kis háborúkhoz vezetnek. 
Sohase pletykáljunk! Gondolhatjuk: mi is a pletyka? Semmiség, egy-két szó a másik ellen, egy 
történet, hogy ez ezt és ezt tette… Nem! Pletykálni terrorizmus, mert a pletykáló olyan, mint a 
terrorista, aki bombákat robbant, vagyis pusztítást okoz, majd elmegy. A nyelvével rombol. Nem 
békét teremt. Ravasz ember, nemde? Nem öngyilkos terrorista. Nem, nem! Jól megvédi magát. 
Minden alkalommal, amikor olyat akarunk mondani, ami viszályt és megosztást kelt, vagy amivel 
kibeszéljük a másikat, inkább harapjuk el a nyelvünket. Biztosítalak benneteket, hogy ha ezt 
gyakoroljátok ahelyett, hogy viszályt keltenétek, az első időkben bedagad, megsérül a nyelvetek. De a 
megosztás az ördög munkája. 
Uram, aki életedet adtad, add meg a béketeremtés és a kiengesztelődés kegyelmét! Véredet adtad, 
add meg, hogy ne zavarjon, ha megdagad egy kicsit a nyelvem, ha elharapom azt, mielőtt rosszakat 
mondanék másokról!  

(Ferenc pápa homíliája, 2015. szeptember 4., Magyar Kurír)  
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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! 

KERESZTÉNY FILMKLUB 

 
 

A keresztény filmklub következő 
vetítésének címe a 

"NAGYBETŰS KARÁCSONY". 
 

A történetben egy amerikai kisváros 
új polgármester jelöltje meg akarja 

szüntetni a karácsony ünnepének 
keresztény hagyományait a városban. 
Ezért a város néhány lakója összefog 

ellene, de a csatában végül a szeretet 
győzedelmeskedik.  

 
A vetítés december 20-án,  
vasárnap 15 órakor lesz az 

erdőkertesi közösségi teremben és 
kb.17.00-ig tart. 

 

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 

 
 

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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KÖZÖSSÉGI ALKALMAK 
 

ENGESZTELŐ IMACSOPORT (templom) 
 hétfő kb.18:00  
CURSILLO (közösségi 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  
KÉZMŰVES KÖZÖSSÉG (k.terem) 
 kéthetente szerda 17:00 
DICSŐÍTŐ CSOPORT (templom) és 
SZENT MIHÁLY IMAKÖZÖSSÉG (templom) 
 váltásban kéthetente csütörtök 19:30  
DON BOSCO ORATÓRIUM (k.ház, udvar)  
 péntek 17:00  
ÉLETIGE KÖR (közösségi terem) 
 kéthetente péntek 18:30  
KERESZTÉNY FILMKLUB (k.terem)  
 havonta vasárnap 15:00 – december 20. 
 

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 

Decemberben csak 28-án! 
 

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 
 

 

Advent 1. vasárnapja (nov. 29.) 

 -Jer 33,14-16; 

 -1Tessz 3,12 – 4,2; 

 -Lk 21,25-28.34-36 
 

Advent 2. vasárnapja (dec. 6.) 

 -Bár 5,1-9; 

 -Fil 1,4-6.8-11; 

 -Lk 3,1-6 
 

Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása (dec. 8.) 

 -Ter 3,9-15.20; 

 -Ef  1,3-6.11-12; 

 -Lk 1,26-38 
 

Advent 3. vasárnapja (dec. 13.) 

 -Szof 3,14-18a; 

 -Fil 4,4-7; 

 -Lk 3,10-18 
 

Advent 4. vasárnapja (dec. 20.) 

 -Mik 5,1-4a; 

 -Zsid 10,5-10; 

 -Lk 1,39-45 
 

URUNK SZÜLETÉSE (Karácsony) 

Éjféli mise (dec. 24.)       Kötelező ünnep! 

-Iz 9,1-6;  

-Tit 2,11-14; 

-Lk 2,1-14 

Ünnepi mise (dec. 25.) 

 -Iz 52,7-10; 

 -Zsid 1,1-6; 

 -Jn 1,1-18 
 

Szent Család ünnepe (dec. 27) 

 -Sir 3,3-7.14-17a. v. 1Sám 1,20-22.24-28 

 -Kol 3,12-21 v. 1Jn 3,1-2.21-24; 

 -Lk 2,41-52 
 

SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (jan. 1.) 

 -Szám 6,22-27;           Kötelező ünnep! 

 -Gal 4,4-7; 

 -Lk 2,16-21 
 

 

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 

mailto:erdokertes@vaciegyhazmegye.hu

