
1 

 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XVII. évfolyam 2. szám 2019. FEBRUÁR 
 
 

BETEGEK SZENTSÉGE 
A betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása február 
10-én vasárnap a reggel 8-as Szentmisében lesz. Előtte a 
felkészítés február 9-én szombaton 17:00 órától lesz, utána 
17:30-tól gyónási lehetőség. Természetesen, akik a betegségük 
miatt nem tudnak eljönni a templomba, továbbra is háznál 
fölvehetik a szentséget. 

 

Jézus isteni hatalmát és gyógyító erejét az Egyházra bízta a 
gyógyulás szentségeiben: a bűnbánat szentségében 
(szentgyónás) és a betegek szentségében. Hatalmat adott az 
apostoloknak és az ő utódaiknak, hogy a bűnbánat szentségében 
megbocsássák a bűnöket (Jn 20,21-23), a betegek szentségében 
pedig imádság és olajjal való megkenés által gyógyulást 
közvetítsenek a betegeknek (Jak 5,14-16). 
 

A betegek szentségét felveheti minden hívő, aki súlyos beteg, 
vagy aki komoly sebészi beavatkozás előtt áll, vagy akinek az 
élete veszélyben van, és mindazok az idősek is, akiknek az 
egészségi állapota koruknál fogva törékenyebbé vált. 

 
 

AZ IMAAPOSTOLSÁG IMASZÁNDÉKA 
 

2019. FEBRUÁR – EGYETEMES 
Az emberkereskedelem áldozataiért: Imádkozzunk, hogy az 
emberkereskedelem, a kényszerprostitúció és az erőszak 
áldozatait jó szívvel fogadjuk be és karoljuk fel társadalmunkban! 
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A BOLDOGMONDÁSOK MARGÓJÁRA 
(Dr. Gyökössy Endre) 

Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.  
Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, 
amit mindenki tesz.  
Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert örömes lesz az életük.  
Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.  
Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak.  
Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól 
kímélik meg magukat.  
Boldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót, és 
mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is.  
Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert megcsendül a csöndjük és titkok 
tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.  
Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva 
ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.  
Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot kapnak ajándékba 
és nem lesznek magányosak.  
Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék 
magukat, mert ők az öröm magvetői.  
Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket, 
mert messzire jutnak az életben.  
Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz.  
Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, ha naivnak tartják 
őket, mert ez a szeretet ára.  
Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket, és 
szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.  
Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit, mert életesebb lesz az életük. 
 

PÁPALÁTOGATÁS  CSIKSOMLYÓN 
Az MKPK közleménye 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai örömmel fogadták az 

erdélyi püspökök meghívását a Szentatya, Ferenc pápa romániai 

látogatása alkalmából. A meghívásnak hálás szívvel teszünk eleget. 

Bátorítjuk a magyarországi híveket és minden jóakaratú embert, hogy 

minél többen köszöntsük együtt a Szentatyát  

a csíksomlyói Szűz Mária-kegyhelyen, azon a földön,  

amely nekünk is kedves, és ahol a történelem  

folyamán először tesz látogatást Szent Péter utóda. 

Imádkozzunk együtt a Szentatyával Csíksomlyón  

június 1-jén, azon a napon, amelyet idén fogadalmi  

búcsúnak is nyilvánítottak. Kérjük mindnyájunk  

számára a Segítő Szűz Mária közbenjárását. 

Budapest, 2019. január 28.  

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
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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 
erdokertesiplebania@gmail.com 

Tel.: 20/910 4509  
 

Irodavezető: Wirth Beáta 
elérhető munkanapokon (kiv. kedd) 

8-13 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: 

erdokertesiplebania@gmail.com 
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A FORRÁS-t kiadja 

az Erdőkertesi Római Katolikus Egyházközség 

Felelős kiadó: Molnár Zsolt plébános  

E-mail: erdokertesiplebania@gmail.com 
Tel.: +36 20 910-4509  

Szerkesztő: Lugosi Mária 
 

VASÁRNAPOK - ÜNNEPEK 
 
 

Évközi 4. vasárnap (febr. 3.) 
 -Jer 1,4-5.17-19 
 -1Kor 12,31 – 13,13 
 -Lk 4,21-30 
 
 

Évközi 5. vasárnap (febr. 10.) 
                        Betegek szentsége 
 -Iz 6,1-2a.3-8  
 -1Kor 15,1-11 
 -Lk 5,1-11 
 
 

Évközi 6. vasárnap (febr. 17.) 
 -Jer 17,5-8                     Gitáros 
 -1Kor 15,12.16-20 
 -Lk 6,17.20-26 
 
 

Évközi 7. vasárnap (febr. 24.) 
                                Keresztelések 
 -1Sám 26,2.7-9.12-13.22-23 
 -1Kor 15,45-49 
 -Lk 6,27-38 
 
 

*** 
 

Febr.2.: Urunk bemutatása a templomban 
Febr.3.: Szent Balázs püspök és vértanú 
Febr.5.: Szent Ágota szűz és vértanú 
Febr.11.: A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária 
Febr.14.: Szent Cirill szerzetes és Szent 
Metód püspök, Európa társvédőszentjei 
Febr.22.: Szent Péter apostol székfoglalása 
Febr.23.: Szent Polikárp püspök és vértanú 
Febr.24.: Szent Mátyás 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 
 

 

CSALÁDOS (GITÁROS) 
SZENTMISÉK IDŐPONTJAI 

 

Február 17. vasárnap 8.00 
Március 10. vasárnap 8.00 
Március 31. vasárnap 8.00 
Május 12. vasárnap 8.00 

 
 

 

mailto:erdokertesiplebania@gmail.com
http://www.erdokertes.vaciegyhazmegye.hu/

