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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XVI. évfolyam 11. szám 2018. NOVEMBER 
 

JEZSUITA HÉTVÉGE 

November 16-18-i hétvégén jezsuita szerzetesek lesznek a veresegyházi egyházközség 
vendégei. Péntektől vasárnapig változatos programokkal adnak majd lehetőséget töltekezésre, 
szellemi és lelki megújulásra, kikapcsolódásra. Szeretettel várnak mindenkit erre a hétvégére! A 
tervezett program a 2. oldalon és az egyházközségi honlapokon olvashatóak! 
 

VILÁGMÉRETŰ SZENTSÉGIMÁDÁS 
Idén is csatlakozunk a Krisztus Király főünnepének előestéjén tartandó Szentségimádáshoz. 
November 24-én szombaton este, a Szentmise után 19:00 órától lesz a szentségimádás itt 
a templomban, amelyre szeretettel hívunk mindenkit!  
Aki tudja, hogy biztosan részt fog venni a szentségimádáson, kérjük, csatlakozzon a 
https://corpusdomini.iec2020.hu/#/esemeny/349 oldalon, vagy egyházközségünk honlapján 
http://erdokertes.vaciegyhazmegye.hu/, vagy jelezze a sekrestyében. Helyszínként az 
ERDŐKERTESI JÉZUS SZÍVE TEMPLOM-ot kell kiválasztani!  
Aki szívesen részt venne a Szentségimádás zenei szolgálatában, énekesként vagy 
hangszeresként, szeretettel várjuk szerdánként 19:30 órakor próbára a közösségi teremben! 

 

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! 
 

 

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKA: NOVEMBER 
 

EGYETEMES – A béke szolgálatáért:  
Hogy a szív és a párbeszéd szava mindig felülkerekedjen a fegyverek szaván. 
 

  

https://corpusdomini.iec2020.hu/#/esemeny/349
http://erdokertes.vaciegyhazmegye.hu/
mailto:veresegyhaz@vaciegyhazmegye.hu
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JEZSUITA HÉTVÉGE 
2018. NOVEMBER 16-18. 

Veresegyház, Szentlélek-templom 
 

NOVEMBER 16. PÉNTEK 

18:00-19:00 Vezetett ima 

19:00 Szentmise 

20:00 Előadás – Nagy Bálint: Imádság mint kapcsolat 
 

NOVEMBER 17. SZOMBAT 

8:00 Szentmise 

15:00-16:00 Szabó Ferenc előadása Ferenc pápáról 

16:15-18:15 Párhuzamos programok, több helyszínen: 

-Műhelymunka a jó döntésről, ignáci megkülönböztetésről 

-Beszélgetés vietnami jezsuita szerzetesekkel – fiataloknak (Fületlen Bögre kávézó) 

-Ének, játék, ima, beszélgetés jezsuita szerzetesekkel gyerekeknek 7-12 éves korig 

(Emeleti kisterem) 

-Lehetőség az atyákkal való személyes beszélgetésre 

18:30-19:30 Koronkai Zoltán – előadás az Eukarisztiáról 

19:30-20:30 Szentségimádás 
 

NOVEMBER 18. VASÁRNAP 

9:30 Szent Erzsébet búcsúi Szentmise (a 10 éves egyházközségi kórus szolgálatával) 

Utána előadás: Jezsuita hivatás, misszió 
 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! 
 

 

BICEBÓCÁK (Bruno Ferrero) 
 

A városszéli kertes ház kapuján kifüggesztett kartonlap hirdette: „Fajtiszta kiskutyák eladók”.  
Egy kisfiú becsengetett és így szólt a kaput nyitó házigazdához: -Van ezer forintom és egy kis apróm. 
Megnézhetném a kiskutyákat? A férfi füttyentett, és a "Lady" feliratot viselő házikóból elővágtatott egy 
gyönyörű kutya, nyomában öt helyes kölyökkel. Az egyik egy kicsit húzta a lábát. -Mi baja van? - 
kérdezte rámutatva a kisfiú. -Az állatorvos szerint rosszul fejlődött az egyik lába. Valószínűleg mindig 
sántítani fog. -Ha nem bánja, én őt szeretném megvenni - mondta a kisfiú. A kutya gazdája neki 
akarta ajándékozni, de a fiú tiltakozott: -Ő is ugyanannyit ér, mint a többi. Minden héten elhozom majd 
a pénzt, amíg ki nem fizetem a teljes árat. -De miért akarsz egy beteg kutyát? Nem tud majd 
szaladgálni veled és a hegyekben utánad menni. A fiú lehajolt, felhajtotta a nadrágja szárát és 
megmutatta a lábát. Torz csontjait fémpántok tartották. Aztán azt mondta: -Én sem tudok jól futni. A 
kiskutyának olyan gazdára lesz szüksége, aki megérti őt.  
 
Az "év legjobb gyermeke" verseny győztese az a kisfiú lett, aki egy nyolcvanéves, éppen 
megözvegyült bácsi szomszédságában lakott. Amikor meglátta, hogy az öregember sírva üldögél a 
kiskertben, átmászott a kerítésen, a bácsi térdére ült és sokáig ott maradt vele. Otthon az édesanyja 
megkérdezte tőle, hogy mit mondott szegény öreg szomszédjuknak. –Semmit. -felelte a kisfiú.  
-Elvesztette a feleségét és ez nagyon fájt neki. Én csak ott ültem vele és segítettem neki sírni. 
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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! 

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 

fogalmazzák 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 31. VASÁRNAP (nov. 4.) 
 -MTörv 6,2-6 
 -Zsid 7,23-28  
 -Mk 12,28b-34 
 

Szent Imre herceg (nov. 5.) 
 -2Tim 4,10-17b    
 -Lk 10,1-9 
 

ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP (nov. 11.) 
 -1Kir 17,10-16                      Gitáros 
 -Zsid 9,24-28  
 -Mk 12,38-44 
 

ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP (nov. 18.) 
 -Dán 12,1-3          Karitász-gyűjtés 
 -Zsid 10,11-14.18  
 -Mk 13,24-32 
 

Árpád-házi Szent Erzsébet (nov. 19.)  
 -Péld 31,10-13.19-20.30-31     
 vagy 1Jn 3,14-18 
 -Lk 6,27-38 
 

KRISZTUS,  
A MINDENSÉG KIRÁLYA (nov.  25.) 
 -Dán 7,13-14 
 -Jel 1,5-8 
 -Jn 18,33b-37 
 

 

nov. 9. – A lateráni bazilika felszentelése 
nov. 12. – Szent Jozafát püspök és vértanú 
nov. 21. – A Boldogságos Szűz Mária 

bemutatása a templomban 
nov. 22. – Szent Cecília szűz és vértanú 
nov. 30. – Szent András apostol 
 

 

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/

