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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XVII. évfolyam 1. szám 2019. JANUÁR 
 
 

IGELITURGIA 
Január 7-én, hétfőn 17:30-kor szentmise helyett igeliturgia lesz. 

 

FELNŐTT HITTAN 
Az ünnepek elmúltával január 15-én, kedden 19.30-tól folytatódik a felnőtt 

katekézis Zsolt atyával. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

FELKÉSZÍTÉS KERESZTSÉGRE ISKOLÁSOKNAK 
Felkészítés indul a keresztség szentségének felvételére 

általános iskolás gyerekek számára, 14 éves korig. 
Ezzel kapcsolatban jelentkezési lapot a Templomban, a sekrestyében lehet kérni. 

2019. január 16-án 19:00 órakor Zsolt atya és Jácinta nővér tart szülői 
értekezletet a keresztségi felkészítésre jelentkező gyerekek szülei számára. 

Kérjük, hogy a kitöltött jelentkezési lapot majd erre az alkalomra hozzák magukkal! 
Az első felkészítő óra Veresegyházon január 23-án szerdán,  

16:00-16:45 óra között lesz. 
 

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 
~ 2019. JANUÁR 20-27. IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ~ 

 

Az imaalkalmak Veresegyházon hétköznap (jan. 21-25.) 18:00 órakor 
kezdődnek, Erdőkertesen pedig szombaton (jan. 26.) 16:00 órakor.  

Hétfőtől-péntekig az esti misék mindkét településen elmaradnak.  
Az imák programját és helyszíneit hamarosan hirdetni fogjuk!  

 

JELENTKEZÉS HÁZASSÁGKÖTÉSRE 
Kérjük, hogy akik 2019-ben kívánnak egyházi házasságot kötni 

templomunkban, jelezzék ezt január végéig a Veresegyházi Plébánián. 
 
 

AZ IMAAPOSTOLSÁG IMASZÁNDÉKA 
 

2019. JANUÁR – EVANGELIZÁCIÓS 
A fiatalokért: Imádkozzunk a fiatalokért, különösen a latin-amerikaiakért, hogy 
Mária példáját követve és az Úr hívására válaszolva hirdessék az Evangélium 
örömét a világnak! 
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BÉKESSÉG E HÁZNAK! 
1. Amikor Jézus elküldte tanítványait, ezt mondta nekik: „Ha betértek egy házba, először ezt 

mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, 

visszaszáll rátok” (Lk 10,5–6). Ez tehát a középpont Jézus tanítványainak missziójában: a 

békét hirdetni mindenkinek. Ez az üzenet pedig mindenkihez szól, akik az emberi történelem 

drámái és erőszakosságai között a békében reménykednek. A „ház”, amelyről Jézus beszél, 

jelenthet minden családot, minden közösséget, minden országot és minden földrészt a maga 

egyediségében és történetével, de mindenekelőtt vonatkozik minden egyes emberi 

személyre megkülönböztetés és kirekesztés nélkül. És értjük alatta a mi „közös házunkat” is: 

a bolygót, ahol Isten lakást készített számunkra és arra hívott meg minket, hogy szerető 

gondoskodással gondját viseljük. Legyen hát ez az én jókívánságom az új esztendő kezdetén: 

békesség e háznak! […] 
 

7. Egy átfogó béketerv 

Ezekben a napokban ünnepeljük Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata 

megjelenésének hetvenedik évfordulóját, ami a II. Világháború után látott 

napvilágot. Ebben az összefüggésben emlékezzünk XXIII. János pápa 

megállapítására: „Ha az emberben jogainak tudata megszületik, 

szükséges, hogy megszülessék benne kötelességeinek a tudata is: 

úgyhogy akinek valamilyen joga van, hasonlóképpen legyen meg benne 

kötelezettsége is jogainak ellenértékeként, mint méltóságának a jele; a 

többiekben pedig legyen meg a kötelesség, hogy ezeket a jogokat 

elismerjék és tiszteletben tartsák” (Pacem in terris, 44.). 
 

A béke valójában egy globális politikai együttműködés eredménye, ami az emberek közötti 

kölcsönös függésen és felelősségen alapszik, ugyanakkor egy olyan kihívás is, amelyet nap, 

mint nap vállalni kell. A béke a szív és a lélek megtérése, és egyáltalán nem egyszerű a belső 

és a társadalmi békének e három, egymástól elválaszthatatlan dimenzióját felismerni: 
 

–békesség önmagunkkal: az önfejűség, a harag és a türelmetlenség visszautasítása mellett – 

miként Szalézi Szent Ferenc tanácsolja – némi szelídséget is kell gyakorolnunk magunkkal 

szemben, azért, hogy másokkal szemben is szelídebbnek bizonyuljunk; 
 

–békesség másokkal: a családtaggal, a baráttal, az idegennel, a szegénnyel, a szenvedővel… 

– bátorság ahhoz, hogy találkozzunk velük és meghalljuk a szavukat; 
 

–békesség a teremtett világgal: Isten ajándékának nagyságát és az érte való felelősségünket 

ismét felismerni, úgy, mint e világ lakói, polgárai és jövőjének alakítói. 
 

Egy olyan békepolitika, amely tudatában van az emberi gyengeségeknek és saját valódi 

küldetésének is, mindig meríthet a Magnificat szellemiségéből, amelyet Mária, Krisztus, a 

Megváltó anyja, a béke királynője minden ember nevében így énekel: „Irgalma nemzedékről 

nemzedékre az istenfélőkkel marad. Karja bizonyságot tett hatalmáról: szétszórta a szívük 

szándékában gőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosakat pedig 

fölemelte (…) megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak 

örökre megígért” (Lk 1,50–55). 
 

Vatikánváros, 2018. december 8. 
 

FERENC  (részletek Ferenc pápa a Béke 51. Világnapjára írt üzenetéből)  
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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 templomhomlokzat 

ereszcsatorna-javítása és a 

villámvédelmi felülvizsgálat 

munkálataihoz 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. 
 

KERESZTELÉSSEL 
kapcsolatban érdeklődni lehet 

Molnár Zsolt plébánosnál 

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

erdokertes@vaciegyhazmegye.hu 
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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 
 

SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (jan. 1.) 
 -Szám 6,22-27;          Kötelező ünnep! 
 -Gal 4,4-7; 
 -Lk 2,16-21 
 

Urunk megjelenése/Vízkereszt (jan. 6.) 
 -Iz 60,1-6 
 -Ef 3,2-3a.5-6 
 -mt 2,1-12 
 

Urunk megkeresztelkedése (jan. 13.) 
 -Iz 42,1-4.6-7 v. 40,1-5.9-11     Gitáros 
 -ApCsel 10,34-38 v. Tit 2,11-14. 3,4-7 
 -Lk 3,15-16.21-22 
 

Évközi 2. vasárnap (jan. 20.) 
 -Iz 62,1-5  
 -1Kor 12,4-11 
 -Jn 2,1-11 
 

Évközi 3. vasárnap (jan. 27.) 
 -Neh 8,2-4a.5b.8-10 
 -1Kor 12,12-30 
 -Lk 1,1-4. 4,14-21 
 

*** 
 

Jan.18.: Árpád-házi Szent Margit, szűz 
Jan.21.: Szent Ágnes, szűz és vértanú 
Jan.24.: Szalézi Szent Ferenc ppk, e.tanító 
Jan.25.: Szent Pál apostol megtérése 
Jan.26.: Szt. Timóteus és Titusz püspökök 
Jan.28.: Aquinói Szent Tamás á.pap, e.tanító 
Jan.31.: Bosco Szent János áldozópap 
 

 
 

 

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 – január 15-től 

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

DON BOSCO ORATÓRIUM (közösségi ház)  
 péntek 17:00 – január 4-től 
 

 

További információk  
az Egyházközség honlapján: 

 

erdokertes.vaciegyhazmegye.hu 
 

 
 

CSALÁDOS (GITÁROS) 
SZENTMISÉK IDŐPONTJAI 

 

-Január 13. vasárnap 8.00 
-Február 17. vasárnap 8.00 
-Március 10. vasárnap 8.00 
-Március 31. vasárnap 8.00 
-Május 12. vasárnap 8.00 

 
 

 

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

