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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XVI. évfolyam 10. szám 2018. OKTÓBER 
 

FELKÉSZÍTÉS ELSŐÁLDOZÁSRA 
Azoknak a gyerekeknek (ált. isk. 3. osztályos kortól), akik jövőre szeretnének elsőáldozók lenni, 
az előkészítő hittan az őszi szünet után kezdődik. Az alkalmak szerdánként 17:00 órakor 
lesznek Veresegyházon. Kérjük a szülőket, hogy az erre vonatkozó jelentkezési lapot – 
melyet a sekrestyében átvehetnek – az első szülői értekezletre, október 24-én, szerdán 19:00 
órára kitöltve vigyék magukkal! (Veresegyház, Szent Pio Otthon) 
 

TEMPLOMKERTI MUNKÁK 
Még tart a jó idő, ezért egyházközségünk szeretné minél hamarabb elvégezni az őszi kerti 
munkálatokat a templomkertben. A munkálatok közül néhányat említve: száraz levelek 
összegyűjtése, elszáradt ágak és tuják metszése, fűnyírás stb. A munkálatokat október 22-én, 
hétfőn (nem munkanap!) reggel 9.00-től kb. déli 12.00 óráig végeznénk el, ahová hívjuk és 
várjuk a kedves Testvérek segítségét és összefogását! Előre is köszönjük! 
 

TAIZÉI IMA  
Templomi kórusunk ezúttal a veresegyházi templomban tart taizéi imaórát, október 26-án 
pénteken a 18:30-as gyászmise után, ahol elhunyt hozzátartozóinkért fogunk imádkozni. 
Szeretettel várunk mindenkit közös imádságra! 
 

MINDENSZENTEK 
November 1-jén csütörtökön, Mindenszentek ünnepén reggel 8:00 órakor lesz szentmise 
templomunkban. Ne feledkezzünk el arról, hogy ez kötelező ünnep, szentmisén való 
részvétellel ünnepeljük! A temetői közös imádság és sírkőmegáldás a szentmise után lesz. 
A sírkőmegáldásra vonatkozó kéréseket Bazsik Ferencné temetőgondnoknál és a sekrestyében 
lehet jelezni. 

 

HALOTTAK NAPJA 
November 2-án pénteken, Halottak napján 17:30 órakor lesz szentmise templomunkban. 
 

 

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKA: OKTÓBER 
 

EVANGELIZÁCIÓS – Az Istennek szenteltek küldetéséért: Hogy az Istennek 
szentelt férfiak és nők felébresszék magukban a missziós buzgóságot, és 
legyenek jelen a szegények, a kirekesztettek, és azok között, akik nem tudják 
hallatni a hangjukat! 
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VI. PÁL PÁPA ÉS ROMERO ÉRSEK SZENTTÉ AVATÁSA 
(élő közvetítés Rómából a Duna World tv csatornán 10:00 órától) 

VI. Pál pápa és Oscar Romero San Salvador-i érsek szentté avatását október 14-én tartják a 
Szent Péter téren, a fiataloknak szentelt püspöki szinódus idején. Az Egyház hét új szenttel 
gazdagodik ezen a napon, akik életüket az evangélium hűséges szolgálatának szentelték. 
 

GIOVANNI BATTISTA MONTINI (VI. Pál pápa) 
Giovanni Battista Montini az észak-olaszországi Brescia közelében született 1897-ben. 1920-
ban szentelték pappá, és diplomáciai karrier felé indult el. 1955-ben Milánó érseke lett, majd 
három évvel később XXIII. János pápa bíborossá kreálta, akit Péter székében VI. Pál néven 
követett 1963-tól. Megválasztásakor kijelentette, hogy folytatni kívánja a II. vatikáni zsinatot. 
Amikor véget ért az egyetemes zsinat, nagy bátorsággal elkezdte gyakorlatba ültetni az ott 
született döntéseket a nagy nehézségek ellenére is. Hét enciklikát írt, kilenc apostoli utat tett 
Olaszországon kívül. Ápolta az ökumenikus kapcsolatokat. Találkozókat és eszmecseréket 
tartott az anglikán és az ortodox egyházzal. Életének utolsó időszakát meghatározták az 
Egyházon belüli tiltakozások, illetve barátjának, Aldo Morónak a meggyilkolása. 1978. augusztus 
6-án hunyt el Castel Gandolfó-ban. 
 

ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ 
Óscar Romero életét az evangéliumnak, az Egyháznak és az elnyomott szegényeknek 
szentelte. 1917-ben született Ciudad Barriosban, El Salvador államban. 1942-ben szentelték 
pappá, 1977-ben lett San Salvador érseke. Hűséges pásztor, aki a végső stádiumban levő 
betegeket ápoló kórház portáslakásának egyszerű szobáiban lakott. „Isten és a szenvedő nép 
nevében könyörgök, kérlek, és Isten nevében parancsolom, hogy vessenek véget az 
elnyomásnak.” Így buzdított utolsó prédikációjában a székesegyházban. Következő nap egy 
bérgyilkos befurakodott a kórház kápolnájába, ahol Romero érsek éppen szentmisét mutatott be, 
és brutálisan meggyilkolta, szívébe golyót eresztve. Az érsek éppen a következő szavakat 
mondta el: „Ez az áldozatul felajánlott test és az emberekért feláldozott vér ösztönözzön 
bennünket is arra, hogy testünket és vérünket adjuk a fájdalomnak és a szenvedésnek, mint 
Krisztus. Ezt ne magunkért tegyük, hanem azért, hogy a népünknek az igazságosság és a béke 
gyümölcseit adjuk.”  (Magyar Kurír) 
 

FELKÉSZÍTÉS KERESZTSÉGRE 
Felkészítés indul a keresztség szentségének felvételére általános iskolás gyerekek 
számára, 14 éves korig. A felkészítés előreláthatóan (2019.) január és február hónapban lesz 
Veresegyházon, szerdánként 16:00-16:45 óra között. További információk a hitoktatóktól 
kérhetők, jelentkezni Molnár Zsolt plébánosnál lehet 2018. december 21-ig. Elérhetőségek: 
tel.: 20/910-4509, email: veresegyhaz@vaciegyhazmegye.hu, plébániai irodaügyelet: kedd és 

csütörtök 17:00-18:00 óra között, cím: 2112 Veresegyház, Szentlélek tér 1-3. 
 

GYŰJTÉS 
Üldözött keresztény testvéreink megsegítésére Karácsonyig bezárólag ismételten 
küldhetünk adományokat a MKPK számlaszámára: 

MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA 11100104—18181490—14000003 
A két évvel ezelőtti gyűjtéskor 126 millió forinttal tudtuk támogatni a Közel-Keleten üldözött 
keresztény testvéreinket, hogy visszatérhessenek azokba a városokba és falvakba, melyekben 
őseik évszázadok, sőt évezredek óta éltek. Köszönjük nagylelkű támogatásukat!  

mailto:veresegyhaz@vaciegyhazmegye.hu


3 

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! 

A templom tornyainak ablakai 

után, a padok járófelületeinek 

csiszolása és lakkozása is 

elkészült. 

Még hátra van az 

ereszcsatorna javítása, és az 

év végéig a villámvédelmi 

felülvizsgálatot is el kell 

végeztetni. 

Ezekhez a munkálatokhoz 

kérjük a Testvérek további 

nagylelkű adományait. 

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 27. VASÁRNAP (okt. 7.) 
 -Ter 2,18-24 
 -Zsid 2,9-11  
 -Mk 10,2-16 
 

MAGYAROK NAGYASSZONYA (okt. 8.) FÜ 
 -Sir 24,23-31  
 -Gal 4,4-7  
 -Lk 1,26-28 
 

ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP (okt. 14.) 
 -Bölcs 7,7-11    
 -Zsid 4,12-13  
 -Mk 10,17-30 
 

ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP (okt. 21.) 
A MISSZIÓK VASÁRNAPJA             Gitáros 
 -Iz 53,10-11                  Missziós gyűjtés 
 -Zsid 4,14-16  
 -Mk 10,35-45 
 

ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP (okt. 28.) 
 -Jer 31,7-9 
 -Zsid 5,1-6 
 -Mk 10,46-52 
 

MINDENSZENTEK (nov. 1.)                      8:00 
 -Jel 7,2-4.9-14               Kötelező ünnep! 
 -1Jn 3,1-3 
 -Mt 5,1-12a 
 

okt. 11. – Szent XXIII. János pápa 
okt. 15. – Avilai Szent Teréz szűz, 

egyháztanító 
okt. 17. – Antióchiai Szent Ignác püspök, 

vértanú 
okt. 18. – Szent Lukács evangélista 
okt. 22. – Szent II. János Pál pápa 
okt. 23. – Kapisztrán Szent János áldozópap 
okt. 25. – Szent Mór püspök 
 

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 
 

 

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/

