
AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HIRDETÉSEI 

ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP - 2017.08.27. 
Iz 22,19-23 – Róm 11,33-36 - Mt 16,13-20 

 
~A mai vasárnapon (aug. 26-27.) még az Evangélikus Templomban (Nemes u. 4., 
Posta mellett) lesz a szombat esti (18:00) és a vasárnap reggeli (7:30) szentmise.  
 

~Mivel templomunk belső felújítása a végéhez közeledik, a jövő hétvégétől (szept. 
2-3.) már újra a katolikus templomban tartjuk a szentmiséket. Visszaáll a 
megszokott miserend is: szombat este 18:00, vasárnap reggel 8:00, és hétfő 
délután 17:30. Hálásak vagyunk az Evangélikus Egyházközségnek, hogy 
befogadtak minket ezekben a hónapokban! 
 

~Augusztus 28-án hétfőn még a közösségi teremben lesz a szentmise, 17:30 
órakor. 
 

~A takarítás augusztus 30-án, szerda reggel folytatódik, erre jelentkezni és 
további információkat megtudni Ugari Aninál lehet. 
 

~A templommegáldási szentmisére készülve augusztus 30-án, szerdán este 19:00 
órakor énekpróbát tartunk, szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen részt venne 
az énekesi szolgálatban. 
 

~Szeptember 3-án vasárnap tartjuk Egyházközségünk Szentlélek-hívó, tanévkezdő 
„Veni Sancte” szentmiséjét. A reggel 8 órai szentmisében Beer Miklós püspök 
atya megáldja a felújított templomunkat és az új orgonát. A szentmise után agapét 
is tartunk. Kérjük, hogy aki teheti, étellel-itallal járuljon hozzá az együttléthez. 
Szeretettel várunk mindenkit erre az ünnepi alkalomra! 
 

~Az Oratórium szeretettel várja az iskolásokat péntek délutánonként 17:00 
órakor, az első alkalom szeptember 8-án lesz. 
 

~Az imaiskola csoportok a szeptember 10. utáni héten indulnak a megszokott 
időben és helyen. 
 

~Bibliai témájú felnőtt katekézist tartunk keddenként este fél 8-tól fél 9-ig az 
erdőkertesi közösségi teremben Zsolt atya vezetésével. Az első alkalom 
szeptember 12. kedd. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

~Még augusztus végéig tart a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által 
meghirdetett adománygyűjtés az üldözött közel-keleti keresztények megsegítésére. A 
bankszámlaszám: MKPK, CIB Bank 11100104—18181490—14000003 
 

~Ne feledkezzünk el Egyházközségük rendszeres támogatásáról sem! Az egyházi 
hozzájárulás éves mértéke, Püspök atya rendelkezése alapján, személyre 
szabottan mindenki éves jövedelemének az 1%-a.  
Az egyházadó befizethető készpénzben a szentmisék után, de van lehetőség banki 
átutalásra is. Köszönettel fogadjuk az egyházadó befizetésén túli pénzadományokat 
is! Az Egyházközség számlaszáma: 66000042–11026235 


