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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XVII. évfolyam 5. szám 2019. MÁJUS 
 

JELENTKEZÉS ELSŐÁLDOZÁSRA – 2020. ŐSZ 
Örömmel hirdetjük, hogy azok a gyerekek, akik idén ősszel kezdik majd meg 
elsőáldozási felkészülésüket, a szokásos templomi elsőáldozást, vagy a 
2020-as Eucharisztikus Kongresszus budapesti nyitó szentmiséjét is 
választhatják elsőáldozásuk helyszínéül! Az elsőáldozás megszervezéshez 
szükséges a várható résztvevők létszámának felmérése, ezért MÁR 
MOST kérjük a jelentkezéseket mindenkitől! Alsó korhatár: aki 2019. 
szeptemberében kezdi meg az általános iskola 3. osztályát. Jelentkezési lap 
átvehető a sekrestyében, amit ugyanoda kérünk majd kitöltve leadni.  
A jelentkezés határideje: 2019. MÁJUS 15. További információk: Zsolt 
atyától, a hitoktatóktól és a NEK honlapján . 
 

FELNŐTT HITTAN ZSOLT ATYÁVAL 
Májusban, a felnőtt katekézisek keretében Máriának, a mi Urunk 
Édesanyjának személyével foglalkozunk. A Szentírás üzenetéből 
kiindulva próbáljuk mélyebben megérteni Mária jelenlétét az Egyházban, és 
hogy mit jelent a hitünkben a Mária-tisztelet. Szeretettel várunk mindenkit 
kedd esténként 19:30-tól 20:30-ig az erdőkertesi közösségi teremben. 
 

GYŰJTÉS A SRÍ LANKAI KERESZTÉNYEK JAVÁRA 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megrendülten értesült a 
Húsvétvasárnap, április 21-én Srí Lankán történt terrorcselekmények 
híréről, és együttérzését fejezi ki az áldozatok hozzátartozói felé. Ezért a 
MKPK arról döntött, hogy JÚNIUS 9-IG, PÜNKÖSDVASÁRNAPIG 
bezárólag gyűjtést hirdet testvéreink megsegítésére és a károsodást 
szenvedett templomok helyreállításának támogatására az alábbi 
bankszámlaszámon keresztül: 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, 11100104-18181490-14000003. 
Kérjük, hogy nagylelkű adományaikkal segítsék keresztény testvéreinket, 
és imáikban emlékezzenek meg az áldozatokról és családjaikról! 

 

 

AZ IMAAPOSTOLSÁG IMASZÁNDÉKA 
2019. MÁJUS – EVANGELIZÁCIÓS: Imádkozzunk az afrikai Egyházért, 
hogy elkötelezett tagjain keresztül Afrika népei között az egység kovászává 
váljon, és a remény jele lehessen e földrész számára! 
 

 
  

https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/elojelentkezes-az-elsoaldozasra-2019-majus-20
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PADFŰTÉS 
Az elmúlt télen többen javasolták, hogy elektromos padfűtést 
alakítsunk ki templomunkban. 

Elkészült egy próbadarab a fűtőpárnából, melyet többen kipróbáltak a 

szentmisék és szentségimádások alkalmával. Ez a párna négy rétegből áll: 1. 
furnérlap, 2. speciális fűtőfólia, 3. szivacslap 2-3 cm, 4. kárpitozás. Mérete 

pontosan illeszkedik a pad ülőfelületéhez, rögzítése tépőzáras. A párnában lévő 
fűtőfólia kb. 40-42 °C hőmérsékletig melegszik fel. Mise előtt fél- háromnegyed 

órával kell bekapcsolni és kellemes meleg hőérzetet ad az ülőfelületen. Az 

elektromos padfűtés energia költsége egy alkalommal 300-400 Ft, az összes 
padra vetítve. 

Ennek elkészítése az összes padra a legkedvezőbb árajánlat szerint 
kb. 900.000 Ft. 

Az árban a fűtőpárnák elkészítése, az elektromos csatlakozás kiépítése, a régi 
padfűtés eltávolítása foglaltatik benne. Egy pad költsége kb. 37.500 Ft. 

A padfűtés kivitelezése célgyűjtéssel valósítható meg. Kérjük, hogy aki 

szeretné támogatni ennek elkészítését jelentkezzen a sekrestyében, 
mert látnunk kell, hogy megvalósítható-e az elképzelés! A jelentkezés 

alkalmával szükséges megadni a támogató nevét, elérhetőségét és a 
támogatásra szánt összeget, hogy pontos számvetés álljon rendelkezésünkre. 

A felajánlott összeget október 15-ig kérjük, akár részletekben, 

befizetni. Amennyiben nem kerül megvalósításra a padfűtés (nem jön össze a 
költség) a már befizetett összeget az adományozó rendelkezése szerint 

visszafizetjük, vagy az általa megjelölt más célra használjuk fel. 
Az adományozók nevét, adatait, az adomány összegét nyilvántartjuk, de arról 

senkinek információt nem adunk ki. 
Kérjük, hogy minél hamarabb, lehetőleg MÁJUS VÉGÉIG jelezzék 

támogatói szándékukat, hogy látható legyen a megvalósíthatóság! 

További felvilágosítást Kupeczky Zoltántól lehet kérni. 
A próbadarab továbbra is megtekinthető a sekrestyében. 
 

Kupeczky Zoltán gondnok 
 

 
 
 
  

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR 
GYALOGOS ZARÁNDOKNAP 

BUDAPEST KÖRÜL 
2019. május 11-én 

szombaton 
Mottója: „Nagyasszonyunk 

hazánk reménye” 
 

http://elorozsafuzer.hu/nyitolap 

 
 

JÚNIUSRA TERVEZETT 

IMAALKALMAK: 
 

Június 1. 19:00 – Via Lucis 
Június 8. 19:00 – Pünkösdi dicsőítés 
Június 22. 19:00 – Úrnapi Szentségimádás 
Június 28. 18:00 – Templombúcsú, Te Deum 

 

http://elorozsafuzer.hu/nyitolap
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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! 

Kérjük, rendelkezzen Ön is 

adója egyházi 1%-áról! 
 

Technikai szám: 

0011 
Segítjük a CSALÁDOKAT! 

Jelen vagyunk az OKTATÁSBAN! 

LELKI KÖZÖSSÉGET adunk! 

Segítjük a RÁSZORULÓKAT! 
 

Kérjük, abban az esetben is tegye meg 
felajánlását a Magyar Katolikus Egyháznak, ha 

személyi jövedelemadója bizonyos 
kedvezmények miatt nulla forint (pl. családi 

adókedvezmény). Az állam ugyanis a felajánlók 
számánál ezeket a rendelkezéseket is 

figyelembe veszi. Az egyházaknak biztosított 
kiegészítő támogatás felosztása ugyanis a 

rendelkezők száma alapján történik, amelybe a 
nulla forintról szóló felajánlás is beleszámít. 

 

Köszönjük, hogy támogatja a 
MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 

szolgálatait! 
 

EZ AZ A NAP 
A június 1-jén megrendezésre kerülő „EZ AZ 
A NAP” dicsőítő estre már jegyek kaphatók 
a sekrestyében: Rendkívül kedvezményes 

áron! A plébániáról külön buszt is 
indítunk az Arénához, amelyre jelentkezni 

szintén a sekrestyében lehet. További 

információk a kihelyezett plakátokon. 
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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 
 

Húsvét 3. vasárnapja (máj. 5.) 
 -ApCsel 5,27b-32.40b-41 
 -Jel 5,11-14 
 -Jn 21,1-19 
 

Húsvét 4. vasárnapja (máj. 12.) 
„Jó Pásztor” vasárnap  – gitáros mise 

  
 -ApCsel 13,14.43-52 
 -Jel 7,9.14b-17 
 -Jn 10,27-30 
 

Húsvét 5. vasárnapja (máj. 19.) 
 -ApCsel 14,21b-27 
 -Jel 21,1-5a 
 -Jn 13,31-33a.34-35 
 

Húsvét 6. vasárnapja (máj. 26.) 
 -ApCsel 15,1-2.22-29 
 -Jel 21,10-14.22-23 
 -Jn 14,23-29 
 
 

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 

KATOLIKUS FÉRFIKÖR (közösségi terem) 
 havonta csütörtök  

DON BOSCO ORATÓRIUM (közösségi ház)  
 péntek 17:00  
 

 

További információk az Egyházközség honlapján: 
 

erdokertes.vaciegyhazmegye.hu 
 

 
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 

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

