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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XV. évfolyam 1. szám 2017. JANUÁR 
 

VÍZKERESZT - JANUÁR 6. péntek  
Vízkeresztkor (Urunk megjelenésének ünnepén), január 6-án 

pénteken 18:00 órakor lesz a szentmise templomunkban.  
Ne feledkezzünk meg róla, hogy kötelező ünnep, vagyis közösen, 

szentmisével ünneplünk ezen a napon! 
 

CSALÁDOS MISE 

 
Januárban a családos szentmise január 8-án, vasárnap 8.00 órakor 
lesz templomunkban. Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat és az 
egyházközség minden tagját a családos szentmisére és az azt követő 
agapéra! A családos szentmiséken a szentmise liturgikus szolgálatait is 
elsősorban családok végzik (pl. a HázasPáros közösség tagjai), de bármely 
családnak van lehetősége a szolgálatokba való bekapcsolódásra.  

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

ÖKUMENIKUS IMAHÉT - 2017. január 16-21. 
„Krisztus szeretete sürget minket” 2Kor 5,14-20 

 

Az imaalkalmak Veresegyházon hétfőtől-péntekig 18:00 órakor 
kezdődnek, Erdőkertesen pedig szombaton 16:00 órakor.  
Azon a héten az esti hétköznapi szentmisék elmaradnak mindkét 

településen. A közös imák programját, helyszíneit a templomban hirdetjük! 
 

JELENTKEZÉS HÁZASSÁGKÖTÉSRE 
Aki 2017-ben kíván egyházi házasságot kötni, szíveskedjék ezt január 
végéig jelezni a plébánián. Kérjük a testvéreket, hogy erről szóljanak 
azoknak, akikről tudják, hogy házasságra készülnek!  
Mivel februárban már megkezdődnek a jegyes beszélgetések, 

kérjük, hogy mindenképpen még január végéig jelentkezzenek! 

mailto:ildikogal15@gmail.com
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NAPKELETI BÖLCSEK 
Talán a csillagok ismerői voltak; de a bolygók együttállását kiszámítani képes és azt 

meg is látó emberek közül nem mindenki gondolt ezzel kapcsolatban egy júdeai királyra, 
akinek számukra is jelentősége volt. Sokféle tényező játszhatott közre abban, hogy a 
csillagok nyelvén meghallották a remény üzenetét. De mindez csak akkor indíthatott 
útra bizonyos embereket, ha ők a belső nyugtalanság, a remény emberei voltak, akik 
tulajdonképpen az üdvösség csillagát kémlelték. Azok a férfiak, akikről Máté beszél, 
nem csak csillagjósok voltak. „Bölcsek” voltak.  

Joggal azt mondhatjuk, hogy a vallások Krisztushoz tartó útját és a tudomány rá 
irányuló önfelülmúlását is megmutatják. Valamilyen módon Ábrahám követői, aki Isten 
meghívására útra kel. Más módon Szókratész követői, aki az előre adott valláson túl a 
nagyobb igazságra kérdezett. Ilyen értelemben e személyiségek előfutárok, útkészítők, 
az igazság keresői, akik minden korban jelentősek.  

A keleti bölcsek kezdetet jelentenek. Azt jelzik, hogy az emberiség útra kelt 
Krisztushoz. Olyan menet élén haladnak, amely végigvonul az egész történelmen. 
Nemcsak azokat az embereket jelzik, akik megtalálták Krisztust. Jelzik az emberi 
szellem belső várakozását, a vallások és az emberi értelem belső mozgását Krisztus felé. 

JÉZUS MEGKERESZTELKEDÉSE 
Mind a négy evangélium elbeszéli, bár más-más módon, hogy amikor Jézus feljött a 

vízből, az ég „felszakadt” (Mk), „megnyíltak az egek” (Mt és Lk); a Lélek „mint egy 
galamb” leereszkedett rá, miközben hang hallatszott az égből, amely Márk és Lukács 
szerint Jézust szólította meg: „Te vagy...”; Máté szerint őróla mondja: „Ez az én 
szeretett Fiam, akiben kedvem telik” (3,17). A galamb képe a Lélek lebegésére 
emlékeztethet a vizek felett, amelyről a teremtéstörténet beszél (vö. Ter 1,2). A képi 
megfogalmazásban úgy szerepel a „mint” szócska (mint egy galamb), „mint az 
alapjában véve leírhatatlan összehasonlítás...” kifejezése. Ugyanezzel a mennyei 
hanggal fogunk találkozni Jézus színeváltozásánál is. 

Három szempontot szeretnék egészen röviden aláhúzni. Itt van mindenekelőtt a 
feltépett, feltárt menny képe: Jézus fölött nyitva áll az ég. Jézus akaratközössége az 
Atyával, a „minden igazságosság”, amelyet beteljesít, megnyitja a mennyet, amelynek 
éppen az a lényege, hogy Isten akarata ott, a mennyben egészen beteljesedik. Ehhez 
azután hozzájárul Jézus küldetésének meghirdetése az Atya részéről, amely azonban 
nem egy cselekvést, hanem létét értelmezi: Ő léte szerint a szeretett Fiú, rajta nyugszik 
Isten tetszése. Végül arra szeretnék emlékeztetni, hogy itt a Fiúval együtt az Atyával és 
a Szentlélekkel is találkozunk: a szentháromságos Isten titka mutatkozik meg, amelyet 
természetesen csak Jézus útjának egésze tud teljes mélységében feltárni. Találunk 
azonban egy ívet, ami mégis összeköti Jézus útjának ezt a kezdetét azzal az igével, 
amellyel mint a Feltámadott a világba fogja küldeni a tanítványait: „Menjetek tehát, 
tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a 
Szentlélek nevében” (Mt 28,19). A keresztség, amelyet ettől kezdve Jézus tanítványai 
kiszolgáltatnak, belépés Jézus keresztségébe — abba a valóságba, amelyet ő ezzel 
elővételezett. Így leszünk keresztények.  

(XVI. Benedek – A Názáreti Jézus I., III.) 
 

 
 
 
 
 
 

  

              Az Imaapostolság szándéka – 2017. Január 
 

Evangelizációs – Minden keresztényért, hogy az Úr tanításához 

hűségesen az imádság és a testvéri szeretet által előmozdítsák az Egyház 
teljes közösségének helyreállítását, hozzájárulva így az emberiség mai 
kihívásainak megválaszolásához. 
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Péntek délutánonként 

17:00 órakor 
szeretettel várjuk  

az ált. iskolásokat! 
 

 

 

 

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 
januárban Ferenc pápáról 
vetít egy forrdulatokban 

gazdag játékfilmet, 
 

"BUENOS AIRESTŐL A VATIKÁNIG" 
címmel. 

 

A vetítés január 15-én, 
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 

 
2112, VERESEGYHÁZ Fő út 93. 

 

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

 

Plébános: Molnár Zsolt 
Tel.: 20/910 4509 

erdokertes@vaciegyhazmegye.hu 
 

Irodavezető: Wirth Beáta 
elérhető személyesen 

munkanapokon 8-12 óra között  
a plébánián, vagy: 

Tel.: 30/261-5521 
 

 

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 

http://erdokertes.vaciegyhazmegye.hu/filmklub/
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erdokertes.vaciegyhazmegye.hu 

 
Az egyházközségi honlapon megtalálható többek 
között: a miserend, a vasárnapi hirdetés, a Forrás 
újság, a hivatalos ügyintézésekhez szükséges 
elérhetőségek, valamint a közösségekkel, 
rendezvényekkel kapcsolatos információk is. 

 
VASÁRNAPOK-ÜNNEPEK 

 

Szűz Mária, Isten Anyja (jan. 1.) 

 -Szám 6,22-27 

 -Gal 4,4-7 

 -Lk 2,16-21 
 

Urunk megjelenése / Vízkereszt (jan. 6.) 

 -Iz 60,1-6                    Kötelező ünnep! 

 -Ef 3,2-3a.5-6                               18:00 

 -Mt 2,1-12 
 

Urunk megkeresztelkedése (jan. 8.) 

 -Iz 42,1-4.6-7              „családos mise” 

 -ApCsel 10,34-38 

 -Mt 3,13-17 
 

Évközi 2. vasárnap (jan. 15.) 

 -Iz 49,3.5-6 

 -1Kor 1,1-3 

 -Jn 1,29-34 
 

Évközi 3. vasárnap (jan. 22.) 

 Iz 8,23b – 9,3 

 1Kor 1,10-13.17 

 Mt 4,12-23 
 

Évközi 4. vasárnap (jan. 29.) 

 -Szof 2,3. 3,12-13 

 -1Kor 1,26-31 

 -Mt 5,1-12a 
 

KÖZÖSSÉGEK 
 

JÉZUS ÖT SZENT SEBÉT ENGESZTELŐ IMACSOPORT 
 hétfő kb.18:00 (szentmise után a templomban) 

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 (Veresegyház, Szentlélek templom, emelet) 

FELNŐTT HITTAN (közösségi terem) 
 kedd 19:30  

KÉZMŰVES KÖZÖSSÉG (közösségi terem) 
 kéthetente, szerda 17:00 – hirdetés szerint 

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 – január 6-án nem lesz! 

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: 17:30 órakor 

 

ÜNNEPEK ALKALMÁVAL HIRDETÉS SZERINT 
 

VASÁRNAPI SZENTMISÉK: 
 SZOMBAT ESTE: 18:00 órakor 

 VASÁRNAP:   8:00 órakor 
 

GÖRÖG KATOLIKUS LITURGIA: 

 minden hónap 2. és 4. 

 VASÁRNAPJÁN:  11:15 órakor 

KERESZTELÉSSEL 
kapcsolatban érdeklődni lehet 
Molnár Zsolt plébánosnál 

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

erdokertes@vaciegyhazmegye.hu 

http://www.erdokertes.vaciegyhazmegye.hu/
mailto:erdokertes@vaciegyhazmegye.hu

