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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XVI. évfolyam 1. szám 2018. JANUÁR 
 

SZŰZ MÁRIA ISTENANYASÁGA – KÖTELEZŐ ÜNNEP 
Január 1-jén hétfőn, Szűz Mária Istenanyaságának ünnepén  
reggel 8:00 órakor lesz szentmise templomunkban.  
Ez a főünnep kötelező ünnep, vagyis szentmisén való részvételt kér 
tőlünk az Egyház ezen a napon. 
 

URUNK MEGJELENÉSE – KÖTELEZŐ ÜNNEP 
Január 6-án szombaton van Urunk megjelenésének, Vízkeresztnek az 
ünnepe. Ez a főünnep is kötelező ünnep, ami azt jelenti, hogy 
kötelező szentmisén részt vennünk ezen az ünnepnapon. 
Erdőkertesen 18:00 órakor lesz szentmise.  
Ezen a napon a 18:00 ÓRAI SZENTMISE NEM VASÁRNAPI, 
HANEM VÍZKERESZTI LESZ, ezért azoknak, akik csak a 
szombati előesti misékre szoktak járni, majd egy vasárnapi 

misén is részt kell venniük! 
 

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE 
Január 7-én vasárnap ünnepeljük Urunk megkeresztelkedését, a 
szentmise a szokásos időben, reggel 8:00 órakor lesz.  
Ezzel a nappal véget ér a karácsonyi időszak, és január 8-tólmegkezdődik 
az évközi idő.  
 

„A SZENTSÉGIMÁDÁS ISKOLÁJA” 
Február 17-éig tart még az Adorációs Iskola, amely a 
szentségimádáshoz nyújt hétről-hétre újabb gyakorlati segítséget. A 
találkozók a szombat esti 18:00 órai szentmise után kezdődnek és 
kb. 20:00 óráig tartanak. Minden alkalommal egy rövid tanítást 
követően, egy rövid szentségimádásra van lehetőség. Bátran 
csatlakozhat mindenki: az is, aki eddig még nem volt, és az is, aki nem 
tud minden alkalommal részt venni! Mindenkit szeretettel várunk! 
Az Adorációs Iskola zenei szolgálatához továbbra is várunk énekeseket 
és hangszereseket, számukra próba: január 10-étől szerdánként este 

19:30-kor lesz a közösségi teremben. 
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A BEFŐTTESÜVEG 
 

A tanár bevitt az osztályba egy befőttesüveget. Letette a katedrára, majd 
elővett pár darab követ és egyesével bepakolta őket az üvegbe. Mikor már 
egyetlen kődarab sem fért bele, az osztályhoz fordult:  
-Tele van az üveg? Mindenki igennel válaszolt. -Biztos?  
Azzal elővett az asztal alól egy kis vödör kavicsot. Beletöltötte 
az üvegbe, óvatosan megrázogatta, hogy a kavicsok 
becsússzanak a kövek közti résekbe. Újra megkérdezte:  
-Most tele van az üveg? -Valószínűleg nincs. - felelte valaki.  
-Helyes! - nyugtázta a tanár.  
Most egy kis vödör homokot vett elő és beleöntötte a 
befőttesüvegbe. És újra feltette a kérdést:  
-Tele van az üveg? -Nincs! - kiáltotta kórusban az osztály. -Nagyszerű!  
Elővett egy kancsó vizet és színültig töltötte az üveget.  
-Mi a tanulsága a kísérletnek? - kérdezte a diákoktóI.  
Egy kéz rögtön a magasba emelkedett:  
-Nem számít, mennyire van tele a határidőnaplód, ha keményen dolgozol, 
mindig akad egy kis hely, ahová még befér valami!  
-Nem, nem! Az igazi tanulság: ha nem a köveket rakod be először, soha többé 
nem lesz rá módod!  

Mik a te életed "kövei"? A gyermekeid, a szeretteid, az előmeneteled, az 
álmaid, a saját magadra, az egészségedre fordított idő, Isten... ?  
Ne felejtsd el elsőként elhelyezni ezeket a "köveket", különben soha többé 
nem férnek be az életedbe. Ha folyton csak az apró dolgokkal foglalkozol, 
akkor az életed megtelik kaviccsal és homokkal, a nagy és fontos dolgok 
pedig sosem kerülnek igazi helyükre.  
Amikor elgondolkodsz ezen a történeten, tedd fel magadnak a kérdést: Mik 
az én életem "kövei"? Először ezeket rakd be a befőttesüvegbe! 

(Bruno Ferrero) 
 

JELENTKEZÉS HÁZASSÁGKÖTÉSRE 
Aki 2018-ban kíván egyházi házasságot kötni, szíveskedjék ezt január 
végéig jelezni a plébánián. Kérjük a testvéreket, hogy erről szóljanak 

azoknak, akikről tudják, hogy házasságra készülnek!  
 

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKA: JANUÁR 
 

EVANGELIZÁCIÓS – Ázsia vallási kisebbségeiért: hogy az ázsiai 
országokban a keresztények és más vallási kisebbségek hitüket teljes 
szabadságban élhessék meg. 
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SZENTSÉGIMÁDÁS 

 
Szombat esténként az 

Adorációs Iskola 

találkozói alkalmával 
a tanítás után,  

19:00-20:00 óra között! 

! 

 

  

ÉNEKPRÓBÁK 
 

A templomi kórus szkólaként működik, 
vagyis fő feladata a liturgia alázatos és 

rendszeres szolgálata, hogy a Misekönyv 
szentírási szövegű énekei mindig 

megszólalhassanak a vasárnapi szentmisék 
és ünnepek alkalmával. 

Próbáinkon a liturgia énekei mellett taizéi 
énekekkel is gyakorlunk, imádkozunk. 

Szeretettel várunk mindenkit január 10-től 

szerda esténként 19:30-20:30 között a 

közösségi teremben! 
 

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 
 

 
 

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 bankszámla száma:  

66000042-11026235 
 

Közlemény: „egyházadó” (v. egyéb adomány) 
 

KÖSZÖNET  
MINDEN 

TÁMOGATÁSÉRT! 
 

 
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. 

 

KERESZTELÉSSEL 
kapcsolatban érdeklődni lehet 

Molnár Zsolt plébánosnál 

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

erdokertes@vaciegyhazmegye.hu 
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erdokertes.vaciegyhazmegye.hu 

 
 

MISEREND - VASÁRNAPI HIRDETÉS 
FORRÁS ÚJSÁG - AKTUALITÁSOK 

ELÉRHETŐSÉGEK - KÖZÖSSÉGEK 

 

 

 

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 - ÜNNEPEK 
 
SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (jan. 1.)    
 -Szám 6,22-27                                   8:00 
 -Gal 4,4-7               KÖTELEZŐ ÜNNEP! 
 -Lk 2,16-21 
 

URUNK MEGJELENÉSE (jan. 6.) 
VÍZKERESZT                                        18:00 
 -Iz 60,1,6                KÖTELEZŐ ÜNNEP! 
 -Ef 3,2-3a.5-6 
 -Mt 2,1-12 
 

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE (jan. 7.)    
 -Iz 42,1-4.6-7 v. 55,1-11                    8:00 
 -ApCsel 10,34-38 v. 1Jn 5,1-9  
 -Mk 1,7-11 
 

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP (jan. 14.) 
 -1Sám 3,3b-10.19               Gitáros mise 
 -1Kor 6,13c-15a.17-20  
 -Jn 1,35-42 
 

ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP (jan. 21.)    
 -Jón 3,1-5.10 
 -1Kor 7,29-31 
 -Mk 1,14-20 
 

ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP (jan. 28.)    
 -MTörv 18,15-20 
 -1Kor 7,32-35  
 -Mk 1,21-28 
 
Jan.18.: Árpád-házi Szent Margit 
Jan. 24.: Szalézi Szent Ferenc püspök és 
egyháztanító 
Jan. 25.: Szent Pál apostol megtérése 
Jan. 31.: Bosco Szent János áldozópap 
 
2018. január 21-28.: IMAHÉT a Krisztus-
hívők egységéért – az imaalkalmak 
Veresegyházon hétköznap 18:00 órakor 
kezdődnek, Erdőkertesen pedig szombaton 
16:00 órakor. Ezen a héten a hétköznapi esti 
misék elmaradnak. A közös imák programját 

és helyszíneit hirdetni fogjuk a templomban! 

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 
 

 

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

MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉG (közösségi terem) 
 kéthetente, kedd 18:30  

FELNŐTT HITTAN (közösségi terem) 
 kedd 19:30  

TEMPLOMI KÓRUS (k. terem/templom) 
 szerda 19:30  

DON BOSCO ORATÓRIUM (közösségi ház)  
 péntek 17:00  
 

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

