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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XVI. évfolyam 9. szám 2018. SZEPTEMBER 
 

IMAISKOLA 
Szeptembertől új imaiskola csoportot indítunk azok számára, akik szeretnének 
segítséget kapni ahhoz, hogy a személyes imát elmélyítsék, vagy akár 
legalább az első lépéseket megtegyék. Bővebb tájékoztatás az egyházközség 
honlapján a “Közösségek/Imaiskola” menüpont alatt. Érdeklődni, illetve 
jelentkezni lehet Zsolt atyánál szeptember 9-ig. 
 

FELNŐTT KATEKUMENÁTUS - ÚTKERESŐK 
 

Felkészítést indítunk felnőttek számára keresztségre, elsőáldozásra, 
bérmálkozásra, de azokat a felnőtteket is várjuk, akik ezekben a szentségekben 
már részesültek, de szeretnék a hitüket elmélyíteni, jobban megismerni. Ezzel 
kapcsolatban érdeklődni lehet Zsolt atyánál szeptember 18-ig. A 
foglalkozások Veresegyházon lesznek. Szeretettel várjuk az érdeklődőket 
szeptember 9-én a 1/2 10-es mise után a veresegyházi Szentlélek 
templomba, a Fületlen Bögre kávézóba egy beszélgetésre, ahol a befogadó 
csoport tagjai, egykori útkeresők is válaszolnak az érdeklődők kérdéseire. Kérjük 
a testvéreket, hogy erről szóljanak azoknak, akikhez ez az információ közvetlenül 
nem jut el, de érdekelheti őket a felkészítés! További részletek a honlapon! 
 

GYÁSZOLÓK SZÁMÁRA 
Csoportfoglalkozások indulnak szeptembertől hozzátartozójukat gyászolók 
számára. Jelentkezési határidő gyerekeknek és szüleiknek: szeptember 7., 
felnőtteknek: szeptember 21. Jelentkezni a gyaszcsop@gmail.com címen 
lehet. További információk az egyházközség honlapján a „Közösségek/Gyász-
csoport” menüpont alatt. Továbbítsuk ezt a lehetőséget mindazoknak, akiknek 
szükségük lehet rá! 

 

FELNŐTT HITTAN 
Felnőtt katekézist tartunk keddenként este fél 8-tól fél 9-ig az erdőkertesi 
közösségi teremben Zsolt atya vezetésével. Minden alkalommal a Biblia egy-
egy részével foglalkozunk, amelyen keresztül próbáljuk megtalálni Isten hozzánk 
szóló üzenetét. Az első alkalom szeptember 11. kedd. Minden érdeklődőt 

szeretettel várunk! 
 

ORATÓRIUM 
Szeptember 7-től a megszokott időpontban, péntek délután 5 órakor várjuk 

az általános iskolásokat az Oratóriumban. 

mailto:gyaszcsop@gmail.com
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A JEL 
 

Szeretett a vallásról vitatkozni a plébánossal, de meggyőződéses nem hívőnek 
vallotta magát. A viták hosszúak és eredménytelenek voltak. Egyik este, a 
beszélgetés után a derék pap kikísérte barátját az autóhoz és integetett neki. 
Meglepődve látta, hogy a barátja keresztet vet; mielőtt beindítja a motort. A 
plébános felrántotta a kocsiajtót és nekiszegezte a kérdést:  
- Mit művelsz? Egyfolytában az ateizmusodat hangoztatod és most keresztet vetsz?  
- Hogy gondolod? - méltatlankodott az ember. Én csak ezt csinálom - a homlokához 
érintette a kezét: „Nem felejtettem el semmit”. Aztán megérintette a mellét: 
„Jóllaktam”. Aztán a bal vállát: „Pénztárca nálam van”... Utána a jobbat: „Jogosítvány 
rendben”... Összefűzte a kezét: „Mehetünk!”  
 

Nevetséges? Milyen gondolatok és szavak kísérik a jeleket, amelyeket a focisták 
rajzolnak magukra a meccs előtt, vagy a diákok a vizsgák előtt? A keresztvetés a 
keresztény ember legnemesebb és legszentebb gesztusa; ez az a gesztus, amivel 
magunkra öltjük Isten végtelen szeretetét az emberiség iránt. És amit a legtöbbször 
elárulunk. (Bruno Ferrero) 

*** 

A Szent Keresztet Szent Ilona találta meg a 4. században: a legendás történet szerint 

Nagy Konstantin császár édesanyja kiásatta a kereszteket a Kálvária 

földjéből. Mindhárom kereszt és az INRI-tábla is előkerült, amelyet 

Pilátus az Úr keresztjére tűzetett. Nem lehetett azonban 

megállapítani, hogy a három kereszt közül melyik volt Krisztusé, 

ezért Makárius jeruzsálemi püspök mindhármat hozzáérintette egy 

halálos beteg asszonyhoz, aki az egyiktől meggyógyult. Így 

azonosították, melyik Krisztus keresztfája. 

335. szeptember 13-án ünnepélyesen felszentelték Jeruzsálemben 

a Szent Sír-bazilikát. Másnap mutatták fel először a népnek a 

megtalált keresztereklyét – felmagasztalták a világ előtt gyalázatot, 

de a keresztények számára a megváltást jelentő keresztet. Az 

ünnepet előbb Konstantinápolyban, majd a 7. századtól már a nyugati egyházban is 

megünnepelték. (Magyar Kurír) 

 
 

ÓVODAI HITTAN 
Idén is lesz az óvodákban katolikus hittan foglalkozás. A foglalkozásra 
szeptember folyamán lehet majd jelentkezni az óvodákban jelentkezési lapok 
kitöltésével! A foglalkozások októberben indulnak. 
 

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKA: SZEPTEMBER 
EGYETEMES – Afrika fiataljaiért: Hogy az afrikai kontinens fiataljai 

hozzáférhessenek a tanuláshoz és a munkához! 
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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! 
 

Kedves Testvérek! 

A templom tornyainak ablakai 

elkészültek. 
 

Szeptemberben a padok 

járófelületeinek csiszolása és 

lakkozása, valamint az ereszcsatorna 

egy hibás szakaszának cseréje ill. 

javítása fog megtörténni. 
 

Az év végéig a villámvédelmi 

felülvizsgálatot is el kell végeztetni. 
 

Ezeknek a munkálatoknak az 

elvégeztetéséhez szükség van 

további nagylelkű adományokra. 

Kérjük a testvéreket, hogy 

adományaikkal továbbra is 

támogassák ezeket a munkákat. 
 

ADOMÁNYAIKAT 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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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 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 
 

ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP (szept. 9.) 
 -Iz 35,4-7a    
 -Jak 2,1-5  
 -Mk 7,31-37 
 

ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP (szept.16.) 
 -Iz 50,5-9a                                    Gitáros 
 -Jak 2,14-18  
 -Mk 8,27-35 
 

ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP (szept. 23.) 
 -Bölcs 2,12.17-20 
 -Jak 3,16 – 4,3 
 -Mk 9,30-37 
 

ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP (szept. 30.) 
SZENTÍRÁS VASÁRNAP 
 -Szám11,25-29  
 -Jak 5,1-6  
 -Mk 9,38-43.45.47-48 
 
 

szept. 3.: Nagy Szent Gergely pp, egyháztanító 
szept. 7.: Szent Márk, István, Menyhért kassai 

vértanúk 
szept. 8.: Szűz Mária születése 
szept. 12.: Szűz Mária szent neve 
szept. 13.: Aranyszájú Szent János püspök, 

egyháztanító 
szept. 14.: Szent Kereszt felmagasztalása 
szept. 15.: Fájdalmas Szűzanya 
szept. 21.: Szent Máté apostol, evangélista 
szept. 24.: Szent Gellért püspök 
szept. 29.: Szent Mihály, Szent Gábor és Szent 

Rafael főangyalok 

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 – szept. 11-től 

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

DON BOSCO ORATÓRIUM (közösségi ház)  
 péntek 17:00  - szept. 7-től 
 

 

További információk  
az egyházközség honlapján: 

 

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/

