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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XIV. évfolyam 12. szám 2016. DECEMBER 
 

RORATE SZENTMISÉK, IGELITURGIÁK 
Az idei Adventben péntekenként reggel 6 órakor lesz RORATE szentmise 

Erdőkertesen (dec. 9.; dec. 16.; dec. 23.). Hétfő este nem lesz szentmise! 

A többi adventi hétköznapon (az első héten hétfőtől-péntekig, a többi 

héten hétfőtől-csütörtökig) igeliturgia lesz.  
 

ADVENTI TARTÓSÉLELMISZER GYŰJTÉS 
Idén is szervezünk tartós-élelmiszer gyűjtést advent folyamán, amelyből 
rászoruló testvéreinket, családjainkat szeretnénk támogatni Karácsony előtt. 

Erre a célra pénzadományokat is elfogadunk. Élelmiszer- ill. pénzadomá-

nyaikat DECEMBER 18-ig hozhatják el a templomba, vagy a sekrestyébe. 
 

GYÓNTATÁSOK KARÁCSONY ELŐTT 
ERDŐKERTES: dec. 21: 18:00  ŐRSZENTMIKLÓS: dec. 21.: 18:00 

VÁCBOTTYÁN: dec. 19.: 16:30  VERESEGYHÁZ: dec.22. és dec.23.: 17:00 
 

BETEGEK GYÓNTATÁSA, ÁLDOZTATÁSA 
A karácsonyi szentgyónásra és szentáldozásra vonatkozó kéréseket, kérjük, 

mielőbb jelezzék Zsolt atyának! 
 

ÉNEKPRÓBÁK 
Advent folyamán szerda esténként 19:00 órakor tartunk énekpróbát a 
közösségi teremben. Szeretettel várjuk mindazokat, akik szeretnének részt 

venni Adventben és a Karácsonyi Ünnepek alatt az énekesi szolgálatban!  
 

ÜNNEPI SZENTMISÉK RENDJE 
 

URUNK SZÜLETÉSE (dec. 25.) 

 December 24. 24:00 órakor (éjfélkor) 
 December 25. 8:00 órakor 
 

SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ  

 December 26. 8:00 órakor 
 

SZENT CSALÁD ÜNNEPE (Családok megáldása) 

 December 30. 18:00 órakor 
 

SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (jan. 1.) 
 December 31. 18:00 órakor és  

 2017. Január 1. 8:00 órakor 
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A CSALÁDOS SZENTMISÉK FOLYTATÓDNAK 

 
Decemberben két alkalommal is, azaz december 11-én vasárnap 8 órakor 
(szokásos módon a hónap 2. vasárnapján), valamint december 30-án 

pénteken 18.00 órakor Szent család ünnepén templomunkban családos 
szentmisét tartunk. Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat és az 

egyházközség minden tagját ezekre a szentmisékre és az azt követő agapéra!  

A családos szentmiséken a szentmise liturgikus szolgálatait (ministrálás, 
felolvasás, könyörgések, adományok vitele, énekes-zenés szolgálat, stb.) is 

elsősorban családok végzik (így pl. a HázasPáros közösség tagjai), de bármely 
családnak van lehetősége a szolgálatokba való bekapcsolódásra.  

Érdeklődni lehet az alábbi email címen: ildikogal15@gmail.com 

MIKULÁS ÜNNEPSÉG 
A december 11-i családos szentmise után közvetlenül Mikulás 

Ünnepséget is tartunk a közösségi teremben, ahova szeretettel várunk 

minden gyermeket! Kérjük az egész egyházközség imáit családjainkért! 
 

KÉZMŰVES KÖZÖSSÉGÜNKRŐL 
Ebben az évben nehezen indult be kis közösségünk. Sajnos mindenkinek 
akadtak problémák és hol ezért, hol azért elmaradtak összejöveteleink. 

Utolsó találkozásunkon megbeszéltük, hogy havonta egy alkalommal jövünk 

össze és akkor megbeszéljük, hogy milyen kézimunkákat készítünk otthon, amit 
a következő alkalommal bemutatunk egymásnak. Természetesen mintákat, 

ötleteket hozunk és adunk át egymásnak. 
Készültünk különböző kézimunkákkal, ajándék tárgyakkal. 

Közeledik a Karácsony és jó lenne ismét a vásárra kivinni portékáinkat.  
Előre láthatóan december 11-én lesz a vásár. 

Kedves Testvérek! 

Kérjük a segítséget, hogy ismét templomunk belső munkálataihoz hozzá 
tudjunk járulni, bárki felajánlásával, úgy, mint az előző évben. Szívesen 

elfogadunk otthon elkészített karácsonyfadíszeket, asztali, ajtó, ablak 
díszítéseket, apró ajándékokat. 

Ügyes háziasszonyoktól ismét várunk elálló süteményeket, melyeket árulhatunk 

a vásáron. A fáradozást előre is köszönjük. 

Gál Henrikné Ildikó közösségvezető és társai 
 

  

A SZENTATYA IMASZÁNDÉKAI DECEMBERBEN 
 

Egyetemes: Hogy megszűnjék az egész világon a gyermek-katonaság sebe. 
Evangelizációs: Hogy az európai népek újra felfedezzék az örömet és az élet 

reményét adó Evangélium szépségét, jóságát és igazságát! 

mailto:ildikogal15@gmail.com
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erdokertes.vaciegyhazmegye.hu 

 
Az egyházközségi honlapon megtalálhatóak 
többek között: a miserend, a vasárnapi 
hirdetés, a Forrás újság, a hivatalos 
ügyintézésekhez szükséges elérhetőségek és 
a plébániai közösségekkel, rendezvényekkel 

kapcsolatos információk is. 

 

 

EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS 
 

Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy ne 
feledkezzenek el Egyházközségük rendszeres 
támogatásáról! És erre buzdítsanak másokat is! 

Az egyházi hozzájárulás éves mértéke, Püspök 
atya rendelkezése alapján, személyre szabottan 
mindenki éves jövedelemének az 1%-a.  

Az egyházadó befizethető készpénzben a 
szentmisék után a sekrestyében, de van lehetőség 
banki átutalásra is. Az egyházadó befizetésén túl is 
köszönettel fogadunk pénzadományokat! 
A banki átutaláshoz szükséges adatok: 
Kedvezményezett neve:  
Erdőkertesi Római Katolikus Egyházközség 
Erdőkertes, Fő út 53. 
Kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma:  
66000042-11026235 

Közlemény: „egyházadó” (v. egyéb adomány neve) 
 

KÖSZÖNET MINDEN SEGÍTSÉGÉRT! 

KERESZTÉNY FILMKLUB 

 
 
 

A keresztény filmklub egy megindító 
karácsonyi történetet vetít 

"KARÁCSONYI REMÉNYSUGÁR" 
címmel, melyben egy kislány, aki 

elveszíti édesanyját, a karácsonyfa 
alatt új családra talál. 

 
A vetítés december 18-án, vasárnap 

15 órakor lesz az erdőkertesi 
közösségi teremben, és kb.17.30-ig tart. 

 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 
A keresztény filmklub hirdetései a 
plébánia honlapján, a 
http://erdokertes.vaciegyhazmegye.hu/filmklub/ 
címen is megtalálhatók. 

 
 

PLÉBÁNIAI 
IRODAÜGYELET 
VERESEGYHÁZON 

a felújított plébánia épületben, 
Szentlélek tér (Fő út 93.) 

 

KEDD és CSÜTÖRTÖK 
17:00-18:00 óra között 

 

Irodavezető: Wirth Beáta 
Tel.: 30/261-5521 

 

Plébános: Molnár Zsolt 

Tel.: 20/910 4509 
erdokertes@vaciegyhazmegye.hu 

SZENTSÉGIMÁDÁS 
A TEMPLOMBAN 

HÉTFŐ – SZOMBAT: 6:00-7:00 
CSÜTÖRTÖK: 18:00-19:00 

SZOMBAT: 19:00-19:30 

VIRRASZTÁS 
utolsó szombaton 19:30-24:00 

KERESZTELÉSSEL 
kapcsolatban érdeklődni lehet 

Molnár Zsolt plébánosnál 
személyesen vagy telefonon:  

20/910 4509 vagy e-mail-ben: 
erdokertes@vaciegyhazmegye.hu 

http://erdokertes.vaciegyhazmegye.hu/filmklub/
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VASÁRNAPOK-ÜNNEPEK 

 

 

ADVENT 1. vasárnapja (nov. 27.) 

 -Iz 2,1-5 

 -Róm 13,11-14 

 -Mt 24,37-44 
 

ADVENT 2. vasárnapja (dec. 4.) 

 -Iz 11,1-10 

 -Róm 15,4-9 

 -Mt 3,1-12 
 

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. 11.) 

 -Iz 35,1-6a.10                „Családos mise” 

 -Jak 5,7-10 

 -Mt 11,2-11 
 

ADVENT 4. vasárnapja (dec. 18.) 

 Iz 7,10-14 

 Róm 1,1-7 

 Mt 1,,18-24  
 

URUNK SZÜLETÉSE 

Éjféli mise (dec. 24.)                             24:00 

 -Iz 9,1-3.5-6 

 -Tit 2,11-14 

 -Lk 2,1-14 

Ünnepi mise (dec. 25.)                            8:00 

 -Iz 52,7-10 

 -Zsid 1,1-6 

 -Jn 1,1-18 
 

Szent István első vértanú (dec. 26.)      8:00 
 -ApCsel 6,8-10. 7,54-59 

 -Mt 10,17-22 
 

Szent Család ünnepe (dec. 30.)           18:00 
 -Sir 3,3-7.14-17a           „Családos mise” 

  vagy Kol 3,12-21 

 -Mt 2,12-15.19-23 
 

SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (jan. 1.) 

 -Szám 6,22-27 

 -Gal 4,4-7 

 -Lk 2,16-21 

 

 

KÖZÖSSÉGI ALKALMAK 
 

JÉZUS ÖT SZENT SEBÉT ENGESZTELŐ IMACSOPORT 
 hétfő 18:00  

CURSILLO – Szt. Erzsébet csop. (k. terem) 
 havonta, 2. hétfő 18:30 

MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉG (k. terem) 
 kéthetente kedd 18:30  

ÚTKERESŐK (Felnőtt Katekumenátus) 
 kedd 19:15 (Vház, Szentlélek templom, emelet) 

FELNŐTT HITTAN (közösségi terem) 
 kedd 19:30 – dec.20-án, 27-én nem lesz! 

KÉZMŰVES KÖZÖSSÉG (közösségi terem) 
 kéthetente szerda 17:00 

ÉLETIGE KÖR (Ek v. Vház, k. terem) 
 kéthetente csütörtök 18:00-19:30  

SZENT MIHÁLY IMACSOPORT (templom) 
 kéthetente csütörtök 19:30-20:30  

DON BOSCO ORATÓRIUM (közösségi ház)  
 péntek 17:00-18:00  

HÁZASPÁROS (családoknál) 
 havonta, péntek 18:30-20:00 

KERESZTÉNY FILMKLUB (k. terem)  
 havonta, vasárnap 15:00 – hirdetés szerint 

 

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 
 

SZENTMISÉK RENDJE 
 

HÉTKÖZNAPI SZENTMISE: 
HÉTFŐ (dec. 26.)  8:00 órakor 

PÉNTEK (dec. 9. 16. 23.) 6:00 órakor 

PÉNTEK (dec. 30.)  18:00 órakor 
 

 

VASÁRNAPI SZENTMISÉK: 
 SZOMBAT ESTE: 18:00 órakor 

 VASÁRNAP:   8:00 órakor 
 

GÖRÖG KATOLIKUS LITURGIA: 

 minden hónap 2. és 4. 

 VASÁRNAPJÁN:  11:15 órakor 

mailto:erdokertes@vaciegyhazmegye.hu

