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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

 FORRÁS 
XV. évfolyam 7. szám 2017. JÚLIUS 
 

SZENTMISÉK RENDJE 
A templomfelújítás ideje alatt: 2017. július-augusztus 

 

SZOMBAT 18:00 Evangélikus Templom 
VASÁRNAP 7:30 Evangélikus Templom 

HÉTFŐ 17:30 (katolikus) közösségi terem 
(minden szokásos imaalkalom is a közösségi teremben lesz) 

 

Köszönjük Evangélikus Testvéreinknek, 
hogy templomfelújítás idejére segítséget nyújtanak,  

és a rendelkezésünkre bocsátották 
az Evangélikus Templomot! 

 

 

 

AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN… 
 

…a padokra kitett imákra és imakönyvekre vigyázzunk és ne vigyük 
magunkkal, mert Evangélikus Testvéreinknek hiányozna!  A templomi 
berendezésekre is vigyázzunk, távozáskor is hagyjunk rendet magunk 
után! 

 

…mivel a padok nem teszik lehetővé, hogy a letérdeljünk, ezért 
imádásunkat az Eukarisztiában közénk jövő és jelenlévő Jézus iránt 
felállva tudjuk kifejezni.  
A „Szent vagy” eléneklése után felállunk és egészen az áldozásig állva 
maradunk (vagyis az eukarisztikus ima (átváltoztatás), a „Miatyánk” és 
az „Isten Báránya” alatt állunk). Természetesen, akinek az egészségi 
állapota ezt nem engedi, az leülhet. 

 

…a szentáldozáshoz a szokott módon tudunk járulni: középen (belül) két 
sorban megyünk áldozni, visszafelé pedig a fal mellett (oldalt) megyünk 
a helyünkre. Aki nem járul szentáldozáshoz, engedje ki, adjon helyet 
annak, aki szeretne áldozni menni. 



2 

TEMPLOM FELÚJÍTÁS 
"KALÁKA" 

 

Évekig tartó gyűjtés és hónapok óta tartó szervezés után, június 24-én 
szombaton megkezdődött a templom és a közösségi ház felújítása. Erre a feladatra 
közösségi "kaláka" munkát szerveztünk. Minden várakozást felülmúlóan az elmúlt 
napokban sokan jelentek meg, hogy munkájukkal segítsék a feladatok elvégzését. 
Szombaton és hétfőn a templomot készítettük elő az elektromos felújításhoz és a 
festéshez. A templom berendezéseit a padok kivételével az Oratóriumban 
helyeztük el. A tabernákulum, az ikontartók, az oltár, a harmónium, és az 
örökmécses közösségi teremben való elhelyezésével egy jól felszerelt kápolnát 
alakítottunk ki. Akik nem tudtak a kipakolásban segíteni a közösségi ház ajtóit, 
ablakait, csatornáját és ereszét csiszolták, festették. Akadt egy ezermesterünk is, 
aki a bejárati lépcsőt javította ki, a külső vakolat hiányokat is pótolta és az izgő-
mozgó mozaiklapokat javította meg. Volt olyan ügyes kezű testvér is, aki a 
közösségi épület ajtóinak kilazult kazettáit kijavította. A lányok, asszonyok ügyesen 
csiszoltak, festettek, csomagolták a védendő tárgyakat, főztek, sütöttek, ellátták a 
dolgozókat étellel-itallal.  

A munka még most is folyik, remélhetően szombatra 
elkészülünk a betervezett munkákkal. 

A közösen végzett munkában nem csak az elvégzett 
feladatokat látom, hanem fontos a közösség formálása - 
formálódása is. Fiatal és régebb óta fiatal, tapasztalt 
"szaki" és kissé még ügyetlenkedő, együtt, egymást 
segítve tud dolgozni, vidáman önzetlenül a közös célért. 

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett - 
részt vesz ebben a munkában, támogatta imájával, 
hozzájárulásával a feladatok elvégzését. 

Aki most lemaradt erről a lehetőségről, vagy éppen szeretne újra belevágni egy 
hasonló jó "kalákába", annak jó hír, hogy augusztus közepén lesz újra lehetősége 
rá. A festés után ugyanis vissza kell vinni, szerelni mindent a templomba és egy 
"kicsit" ki kell takarítani, hogy szeptember 2-án, már készen álljon a templom egy 
esküvőre és 3-án a tanévnyitó szentmisére. 

2017. június 29.     Kupeczky Zoli gondnok 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

       AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKA: 2017. JÚLIUS 
 

Evangelizációs – Azokért a testvéreinkért, akik 

eltávolodtak a hittől, hogy a mi imádságunk és evangéliumi 
tanúságtételünk által is felfedezhessék az irgalmas Úr 
közelségét, és a keresztény élet szépségét. 
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ADOMÁNYGYŰJTÉS 
A KÖZEL-KELETI 

KERESZTÉNYEK SZÁMÁRA 
 

A Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia ismerve sok keresztény 
közösség helyzetét úgy döntött, hogy 
az üldözött közel-keleti keresztények 

megsegítésére online 
adománygyűjtést hirdet, amelyhez egy 

erre a célra létrehozott 
bankszámlaszámon keresztül lehet 

hozzájárulni. MKPK, CIB Bank  

11100104—18181490—14000003 

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 
 

 

A SZERETŐ FIGYELMESSÉG IMÁJA  
EXAMEN A NAP LEZÁRÁSÁHOZ 

 
-Elcsendesedem és tudatosítom, hogy 
Isten jelenlétében vagyok. 
 

-Kérem a Szentlélek világosságát, hogy 
Isten szemével lássak. 
 

-Sorra veszem a nap eseményeit, külső 
és belső történéseit, mintha egy filmet 
néznék. 
 

-Melyek voltak azok az ajándékok a 
napom folyamán, amelyekért hálás 
lehetek Istennek? Hol működött Isten a 
mai napon az életemben, és hol tudtam 
együttműködni vele? 
 

-Hol vannak azok a pillanatok, amikor 
nem Jézus lelkülete szerint gondolkod-
tam, szóltam, cselekedtem? Hol 
vétettem, mulasztottam? Bocsánatot 
kérek az Úrtól, aki végtelenül irgalmas. 
 

-Előre tekintek a következő napra: mit 
vár tőlem Jézus? Milyen hozzáállással 
szeretnék jelen lenni a rám váró 
eseményekben? Bízom Isten segítségé-
ben és kérem az erejét. 

(www.jezsuita.hu) 

IMA  
AZ EUCHARISZTIKUS 
KONGRESSZUSÉRT 

 

Mennyei Atyánk, 
minden élet forrása!  

Küldd el Szentlelkedet, 
hogy az önmagát értünk 

feláldozó és 
az Oltáriszentségben 
velünk levő Krisztust 

felismerjük és egyre jobban 
szeressük! 

Ő Urunk és Mesterünk, 
barátunk és táplálékunk, 

orvosunk és békességünk. 
Adj bátorságot, hogy az Ő  
erejét és örömét elvigyük  

minden emberhez! 
Add, hogy a készület ideje  

és az Eucharisztikus 
Kongresszus ünneplése egész  

hívő közösségünk, 
fővárosunk, népünk, 

Európa és a világ 
lelki megújulására szolgáljon! 

Ámen.  
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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 
 

Évközit 13. vasárnap (júl. 2) 

 -2Kir 4,8-11.14-16a 

 -Róm 6,3-4.8-11 

 -Mt 10,37-42 
 

Évközit 14. vasárnap (júl. 9.) 

 -Zak 9,9-10                              Gitáros mise 

 -Róm 8,9.11-13 

 -Mt 11,25-30 
 

Évközit 15. vasárnap (júl. 16.) 

 -Iz 55,10-11 

 -Róm 8,18-23 

 -Mt 13,1-23 
 

Évközit 16. vasárnap (júl. 23.) 

 -Bölcs 12,13.16-19 

 -Róm 8,26-27 

 -Mt 13,24-43  

 

Évközit 17. vasárnap (júl. 30.) 

 -1Kir 3,5.7-12 

 -Róm 8,28-30 

 -Mt 13,44-52 

 

ÜNNEPEK 
 

Július 3. Szent Tamás apostol 
Július 11. Szent Benedek, Európa fővédőszentje 

Július 25. Szent Jakab apostol 

SZENTMISÉK RENDJE 
 

HÉTKÖZNAPI SZENTMISE: 
 HÉTFŐ: 17:30 órakor 

 

ÜNNEPEK ALKALMÁVAL HIRDETÉS SZERINT 
 

VASÁRNAPI SZENTMISÉK: 
 SZOMBAT ESTE: 18:00 órakor 

 VASÁRNAP:   7:30 órakor 
 

GÖRÖG KATOLIKUS LITURGIA: 

 minden hónap 2. és 4. 

 VASÁRNAPJÁN:  11:15 órakor 
A KÖZÖSSÉGI TEREMBEN 

EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS 
 

Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy ne 
feledkezzenek el Egyházközségük rend-
szeres 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 lehető-
ség banki átutalásra is. Az egyházadó befizeté-
sén túl is köszönettel fogadunk pénzadományokat! 
 

A banki átutaláshoz szükséges adatok: 
Kedvezményezett neve:  
Erdőkertesi Római Katolikus Egyházközség 
2113 Erdőkertes, Fő út 53. 
Kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma:  
66000042-11026235 
Közlemény: „egyházadó” (v. egyéb adomány) 
 

KÖSZÖNET MINDEN TÁMOGATÁSÉRT! 
 

KERESZTELÉSSEL 
kapcsolatban érdeklődni lehet 
Molnár Zsolt plébánosnál 

személyesen vagy telefonon:  

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

erdokertes.vaciegyhazmegye.hu 

Az egyházközségi honlapon megtalálható a 
miserend, a vasárnapi hirdetés, a Forrás 
újság, közösségi információk és a hivatalos 
ügyintézésekhez szükséges elérhetőségek. 

 

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

