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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XVI. évfolyam 8. szám 2018. AUGUSZTUS 
 

SZÍNEVÁLTOZÁS ÜNNEPE 
Augusztus 6-án hétfőn, Urunk színeváltozásának ünnepén 17:30 órakor lesz 
a szentmise.  
 

NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPE 
Augusztus 15-én szerdán, Szűz Mária mennybevételének főünnepén 17:30 
órakor lesz szentmise templomunkban. Ne feledkezzünk el arról, hogy ez 
kötelező ünnep, amit szentmisén való részvétellel ünneplünk meg. 
Veresegyházon ezen a napon 18:30-kor lesz szentmise.  
 

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE 
Augusztus 20-án hétfőn, Szent István királynak, Magyarország 
Fővédőszentjének az ünnepén 8:00 órakor lesz a szentmise templomunkban. 
 

IMAISKOLA 
Kérjük, hogy aki érdeklődne egy újonnan induló imaiskolával 
kapcsolatban, esetleg erről bővebb információkat szeretne, jelezze Zsolt 
atyának augusztus 31-ig. Kellő számú jelentkező esetén szeptemberben 

indul. Előreláthatólag csütörtöki napokon tartjuk.  
 

VENI SANCTE 
Szeptember 2-án, vasárnap 8:00 órakor lesz a Szentlélek-hívó, tanévnyitó 

szentmise egyházközségünkben. Mindenkit szeretettel várunk! 
 

GYÁSZOLÓK SZÁMÁRA 
Csoportfoglalkozásokat indítunk szeptembertől hozzátartozójukat gyászoló 
gyermekek és felnőttek számára egyaránt. A foglalkozások 10 alkalommal, 
csütörtök esténként lesznek. További információkat az egyházközség 
honlapján és a kitett plakátokon lehet olvasni. Jelentkezési határidő gyerekek 
és szüleik számára szeptember 7., felnőttek számára pedig szeptember 21. 
Jelentkezni a gyaszcsop@gmail.com email címen vagy a plakáton olvasható 
telefonszámokon lehet. Továbbítsuk mindazoknak, akiknek szükségük lehet rá! 

 

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKA: AUGUSZTUS 
EGYETEMES – Hogy a politika és gazdaság nagy döntései óvják a családokat, 

mint az emberiség kincsét! 
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AHOGY MÁRIA 
Egyik éjjel csodálatos álmom volt. Egy hosszú utat láttam, amely elszakadt a földtől 

és a levegőbe vezetett, ahol elveszett a felhők között, s felvitt egészen az égig. Nem 
volt kényelmes út, sőt, teli volt akadályokkal, rozsdás szögekkel, hegyes, éles kövekkel, 
üvegdarabokkal. Az emberek mezítláb jártak az úton. A szögek a talpukba fúródtak és 
vérzett a lábuk. De nem hátráltak meg, mindannyian fel szerettek volna jutni az égbe. 
Mivel azonban minden lépés rettenetes fájdalomba került, mindenki nagyon lassan 
haladt. De aztán, az álmomban, megláttam közeledni Jézust. Ő is mezítláb volt. Lassan 
lépkedett, de eltökélten. És egyszer sem sebezte meg a lábát.  

Ment, ment, felfelé az úton. Végül felért az égbe és leült egy nagy, aranyozott trónra. 
Lefelé nézett, azokra, akik nehezen haladtak felfelé. Tekintetével és mozdulataival 
bátorította őket. Rögtön utána közeledett Mária, az édesanyja.  

Mária még Jézusnál is gyorsabban járt. Tudjátok miért? Mert lábait 
Jézus lábnyomába tette. Így gyorsan odaért a fia mellé, aki egy nagy 
karosszékbe ültette a jobbjára. Mária is bíztatni kezdte a felfelé 
igyekvőket, és arra buzdította őket, hogy lépjenek bátran Jézus nyomába, 
ahogyan ő is tette. A legbölcsebbek tényleg így tettek és gyorsan fel is 
értek. A többiek a sebeikre panaszkodtak, gyakran meg-megálltak, olykor 
meg is hátráltak, kimerülten és halálos szomorúan roskadtak le az út 
szélére.  
 

Egy reggel a szívsebész professzor az egyetem anatómiai laboratóriumába vezette diákjait. 
Néhány szervet vizsgáltak, amikor észrevettek egy természetellenesen nagy szívet. A 
professzor megkérdezte a diákokat, mit gondolnak, kié lehetett az a szív, vagyis milyen 
betegség okozhatta a szív tulajdonosának halálát. - Én tudom -, mondta az egyik fiú nagyon 
komolyan. - Egy anya szíve volt.      Bruno Ferrero 

 

 

MEGHÍVÓ A FELNŐTT KATEKUMENÁTUSBA 
 

HOVÁ? A katekumenátus nem valami új találmány. Már a kereszténység kezdetén, az 
ősegyházban kialakult az az „intézmény”, ill. gyakorlat, ami a megtérést segíti és a 
szentségek (keresztség, elsőáldozás, bérmálkozás) vételére készít fel. Beavat a Római 
Katolikus Egyház hitébe, hitéletébe, liturgikus életébe, küldetésébe, szolgálatába és 
közösségébe. 

 

MIÉRT? -Ha már gyerekkorodban megkereszteltek, de nem volt alkalmad a hitről mélyebb 
ismereteket szerezni és mélyebben megélni…     
 -Ha nem vagy megkeresztelve, és keresi a szíved Istent, de nem vagy benne biztos, 
hogyan indulj felé …       
 -Ha felnőttként hiteddel kapcsolatban kérdésekkel találkozol, amit nem mersz mástól 
megkérdezni…        
 -Akkor szeretettel hívunk ebbe a csoportba, ahol (jobban) megismerheted Istent és 
a keresztény élet teljességét a Római Katolikus Egyház szeretetközösségében. 

 

HOGYAN? Kötetlenül beszélgetve, közösségben, őszintén, nyíltan. 
 

MIKOR? Találkozóinkat kedden esténként tartjuk 19.15-től 21.00-ig a veresegyházi 
Szentlélek templomban (Szentlélek tér) 

 

JELENTKEZNI LEHET: Molnár Zsolt plébános atyánál a +36-20-9104509 telefonszámon 2018. 
szeptember 16-ig. 
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CSENDES 
SZENTSÉGIMÁDÁS 

 
Minden szombaton közvetlenül 

a 18:00 órai szentmise után,  

kb. 19:00-19:30 óra között! 

  

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 készpénz-
ben 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! 

TEMPLOM FELÚJÍTÁS 
 

KEDVES TESTVÉREK! 
 

Az idén is folytatódik a templomunk 

felújítása.  
 

A nagy torony lamellás és üvegezett 

ablakai, a kis torony ablakai és a padlástér 

felső kerek ablaka már elkészültek. 
 

A két torony közötti esőcsatorna 

hibájának kijavítása ideiglenes jelleggel 

megtörtént, de szükséges a jobb oldali 

vég cseréje. 
 

Az idén esedékes a villámvédelmi 

felülvizsgálat is, mert lejár az előző 

érvényessége. 
 

A fenti munkák elvégzéséhez a pénzügyi 

fedezet jelenleg nem elegendő. 

Kérjük a testvéreket, hogy 

lehetőségükhöz mérten támogassák 

ezeket a munkákat adományaikkal.  
 

KÖSZÖNJÜK! 

 
Imaszándék-gyűjtő dobozba helyezhetik el 

hálaadásukat, kérésüket a templomban.  
Kérjük, hogy ezeket névtelenül, röviden fogalmaz-

zák meg. Az engesztelő imaközösség minden 
elhelyezett szándékot az Úr színe elé visz imáiban. 
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VASÁRNAPI ESTI MISE-
IDŐPONT VÁLTOZÁS 

VERESEGYHÁZON 
 

Augusztusban a veresegyházi vasárnap 
esti szentmisék 19:00 órakor kezdődnek. 
Szeptember 2-ától visszaáll a szokásos 
miserend, vagyis ismét 18:00 órakor lesz! 
 

 

 

 

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 
 

ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP (aug. 5.) 
 -Kiv 16,2-4.12-15 
 -Ef 4,17.20-24  
 -Jn 6,24-35 
 

URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA (aug. 6.) 
 -Dán 7,9-10.13-14 vagy 
 -2Pét 1,16-19  
 -Mk 9,2-10 
 

ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP (aug. 12.) 
 -1Kir 19,4-8 
 -Ef 4,30 – 5,2  
 -Jn 6,41-51 
 

SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE (aug. 15.) 
„Nagyboldogasszony” - Kötelező ünnep! 
 -Jel 11,19a.12,1-6a 
 -1Kor 15,20-27  
 -Lk 1,39-56 
 

ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP (aug. 19.) 
 -Péld 9,1-6 
 -Ef 5,15-20  
 -Jn 6,51-58 
 

SZENT ISTVÁN KIRÁLY (aug. 20.) 
Magyarország Fővédőszentje 
 -Péld 4,10-15.18-27 
 -Ef 4,17-24  
 -Mt 7,24-29 
 

ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP (aug. 26.) 
 -Józs 24,1-2a.15-17.18b              Gitáros 
 -Ef 5,21-32  
 -Jn 6,60-69 
 

ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP (szept. 2.) 
„VENI SANCTE” – Tanévnyitó 
 -MTörv 4,1-2.6-8 
 -Jak 1,17-18.21b-22.27  
 -Mk 7,1-8.14-15.21-23 
 
 

SZENTMISÉK RENDJE 
 

HÉTKÖZNAPI SZENTMISE: 
 HÉTFŐ: 17:30 órakor 

 

Augusztus 15-én 17:30 órakor! 

Augusztus 20-án 8:00 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, templomban) 
 hétfő kb.18:00  

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

DON BOSCO ORATÓRIUM (közösségi ház)  
 hirdetés szerint!!! 
 

erdokertes.vaciegyhazmegye.hu 

 

KERESZTELÉSSEL 
kapcsolatban érdeklődni lehet 
Molnár Zsolt plébánosnál 

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

erdokertes@vaciegyhazmegye.hu 

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

