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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XV. évfolyam 5. szám 2017. MÁJUS 
 

TEMPLOM FELÚJÍTÁS 
 

Az elmúlt év novemberében itt a Forrás újságban már beszámoltam a felújítási 

munkákról. Most már láthatóvá vált, hogy az idei évben el tudjuk végeztetni a belső 

felújítást. Elsőként a villanyszerelési munkák kerülnek elvégzésre, melynek során a 

templom épületének és a sekrestyének az elektromos hálózata kerül újra kiépítésre. A 

munkálatok során a falon kívüli vezetékek és a riasztó rendszer kábelei is bekerülnek a 

fal felszíne alá. A szentély, kórus és a templom előtér lámpái cserére kerülnek. A 

templomhajó világítás korszerűsítve lesz. A kapcsolók és falicsatlakozók cserére 

kerülnek. Sor kerül a kötelező érintésvédelmi felülvizsgálatra a templomban és a 

közösségi épületben is. 

A „kistorony” belső vakolatot és mennyezet burkolatot kap. Itt kerül kialakításra 

egy kis raktár, melyben a használaton kívüli és időszakosan használt eszközöket tartjuk 

majd. A kórus új padlóburkolatot kap, mivel ide kerül majd egy új orgona, melyre 

külön céladományt kaptunk. A munkák lezárásaként a festés kerül elvégzésre. 

Szükséges még a templom lépcsőjének javítása, mivel újra építésére és 

akadálymentesítésére nincs elegendő forrásunk. 
 

A közösségi épület széldeszkázatának és csatornájának, valamint nyílászáróinak 

külső festésére közösségi munkát szervezünk egy héten keresztül június 24. és július 

1. között. Ennek keretében kerül sor a templomban a munkálatok során megvédeni 

szükséges berendezések és felszerelések kihordására, elhelyezésére. A közösségi terem, 

misézésre alkalmassá tételére (a hétfői misék és a szentségimádások itt lesznek).  

A felsorolt munkák elvégzésére segítőket keresünk. Szükség lesz csiszolási 

munkához, mázoláshoz, takarításhoz, pakoláshoz értő kezekre. Ezért kérek és várok 

mindenkit, különösen a közösségek tagjait, hogy vegyen rész ezen a közösségi munkán. 

Aki nem tud ilyen nehéz munkát végezni, vagy nem ért hozzá, szeretettel várjuk a 

„hadtápba” a gulyáságyú mellé, hogy ellássa enni, innivalóval a dolgozókat. A 

munkálatok idején szívesen elfogadunk ételt, italt, adományt. A részleteket 

folyamatosan hirdetni fogjuk. 

Kupeczky Zoli gondnok 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

       AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKA – 2017. MÁJUS 
 

Evangelizációs – Az afrikai keresztényekért, hogy a 
kiengesztelődés, az igazságosság és a béke prófétai 
tanúságtételét tegyék az Irgalmas Jézust utánozva. 
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1+1% ADÓ FELAJÁNLÁS 
Idén is lehetőségünk van személyi jövedelemadónk 1%-át felajánlani egy bejegyzett, 

működő egyháznak, anélkül, hogy ez akár egyetlen forintunkba is kerülne. Ezt legkésőbb 
május 22-ig az szja-bevallási formától függetlenül is megtehetjük. 
 

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011 
 

Aki az elmúlt évben szerzett jövedelme alapján személyi jövedelemadó megfizetésére 
kötelezett, annak nincs más teendője, mint hogy az idei adóbevallásával együtt a 
rendelkező nyilatkozatot is eljuttatja az adóhatósághoz.  

Kérjük a kedves híveket, hogy éljenek ezzel az – anyagi terhet nem jelentő – 
lehetőséggel, és hívják fel erre rokonaik, barátaik, ismerőseik figyelmét is. 

Kérjük a testvéreket, akkor is rendelkezzenek adójuk egyházi 1%-áról ha a 
kedvezmények miatt (pl. többgyermekes nagycsaládok) a fizetendő (és egyben a 
felajánlható SZJA 1%) 0 Ft, ugyanis az egyházaknak juttatott kiegészítő támogatást a 
felajánlók száma és nem a felajánlott 1%-ok összege alapján számítják. A rendelkező 
nyilatkozat a bevallási nyomtatvány részét képezi. Ha valaki nem rendelkezik az 1 %-ról, 
adójának ez a része a központi költségvetésben marad. 
 

A rendelkező nyilatkozat benyújtható:   
- a személyi jövedelemadó-bevallással együtt (ügyfélkapun keresztül elektronikusan, postai 

úton, vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen),   
- e-SZJA online kitöltő felületen ügyfélkapus regisztráció esetén elektronikus úton, vagy 

ügyfélkapus regisztráció nélkül postai úton,   
- munkáltatói adómegállapítás esetén 2017. május 10-ig lezárt borítékban leadva a 

munkáltatónak, (Fontos, hogy a lezárt borítékon rajta legyen az adóazonosító jele, a 
leragasztás helyén pedig az aláírása!)    

- a bevallástól elkülönülten, közvetlenül a NAV-hoz 
o a 16EGYSZA jelű nyomtatványon (ügyfélkapun keresztül elektronikusan, vagy postai 

úton, vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, ez esetben lezárt, adóazonosító 
jellel ellátott borítékban).  

o o a 16EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapként, 
önállóan lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban (postán vagy a NAV 
ügyfélszolgálatain személyesen). 

 
Néhány, a támogatható egyházi alapítványok közül: 

 

Várhelyi Vilmos Egyházközségi Alapítvány 
(Veresegyházi Plébánia) 
18697438-1-13 
 

Bosco Szent János Ifjusági Nevelési 
Oktatási Alapítvány (Szaléziak) 
19673752-1-41 
 

Karitászt Támogató Alapítvány  
(Katolikus Karitász) 
19666275-1-43 
 

Jézus Társasága Alapítvány (Jezsuiták) 
18064333-2-42 
 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
19025702-2-43 
 

Új Város Alapítvány (Fokolare) 
18041930-1-42 
 

Elfogadlak Alapítvány (Arló) 
18442740-1-05 
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Péntekenként 17:00 órakor 
szeretettel várjuk  

az iskolásokat! 
 

 

  

KERESZTÉNY FILMKLUB 
 

 
 

A keresztény filmklub  
következő vetítése  

Copertinói Szent József  
életéről szól, akit  

"repülő szerzetesként" is emlegetnek, 
mert többször is látták őt  
felemelkedni a levegőbe,  

miközben imádkozott.  
 

A film címe:  
 

A KÜLÖNÖS SZENT 
 

A film feliratos! 
 

A vetítés május 14-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 Szentlélek tér 1-3. 

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

 

Plébános: Molnár Zsolt 
erdokertes@vaciegyhazmegye.hu 

Tel.: 20/910 4509  
 

Irodavezető: Wirth Beáta 
elérhető személyesen munkanapokon 

8-12 óra között a plébánián, vagy: 

Tel.: 30/261-5521 
 

 

VIA LUCIS 
 

Május 27-én szombaton, 
az esti szentmise után 

„Via Lucis”, vagyis „Fény útja” 
imádságot tartunk a 

templomban. 
 

Az imádság lényege a húsvéti öröm 
megélése, a Feltámadt Úr követése 

14 állomáson keresztül, a 
feltámadástól kezdve, egészen a 

Szentlélek eljöveteléig. 
 

Szeretettel várunk mindenkit!  

 

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) 
 

KÖSZÖNET MINDEN 

TÁMOGATÁSÉRT! 

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. 

 

 

 

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 
 

VASÁRNAPOK 
 

Húsvét 4. vasárnapja (máj.7.) 

ApCsel 2,14a.36-41         „Jó Pásztor v.” 

1Pét 2,20b-25 

Jn 10,1-10 
 

Húsvét 5. vasárnapja (máj.14.) 

ApCsel 6,1-7                  „családos mise” 

1Pét 2,4-9 

Jn 14,1-12 
 

Húsvét 6. vasárnapja (máj.21.) 

ApCsel 8,5-8.14-17 

1Pét 3,15-18 

Jn 14,15-21 
 

Urunk mennybemenetele (máj.28.) 

ApCsel 1,1-11  

Ef 1,17-23 

Mt 28,16-20 
 

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 

KÖZÖSSÉGEK-ERDŐKERTESEN 
 

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

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

FELNŐTT HITTAN (közösségi terem) 
 kedd 19:30  

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

TEMPLOMI KÓRUS (közösségi terem) 
 szerda 19:00 

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 
 

KÖZÖSSÉGEK-VERESEGYHÁZON 
 

CURSILLO – havonta, 2. hétfő 18:30 
ÚTKERESŐK – hetente, kedd 19:15 
ÉLETIGE KÖR – kéthetente, csütörtök 18:00 

SZENT MIHÁLY – kéthetente, csütörtök 20:00 

KERESZTELÉSSEL 
kapcsolatban érdeklődni lehet 
Molnár Zsolt plébánosnál 

személyesen vagy telefonon:  

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

 
Imaszándék-gyűjtő dobozba helyezhetik el 

hálaadásukat, kérésüket a templomban. Kérjük, hogy 
ezeket névtelenül, röviden fogalmazzák meg.  

Az engesztelő imaközösség minden elhelyezett 

szándékot az Úr színe elé visz imáiban. 

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

