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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XVII. évfolyam 9. szám 2019. SZEPTEMBER 
 

ORATÓRIUM 
Szeptember 6-tól a megszokott időpontban, péntek délután 5 órakor 
várjuk az általános iskolásokat az Oratóriumban. 
 

VENI SANCTE 
Szeptember 8-án vasárnap reggel 8:00 órakor tartjuk egyházközségünk 
„Veni Sancte” Szentmiséjét. Kérjük együtt a Szentlélek segítségét és 
erejét az új tanévre minden közösségünk számára! Szeretettel várunk 
Mindenkit! 
 

HÁLA CSOPORT 
Aki szeretne a természet által, művészetterápiás keretek között 
rácsodálkozást tanulni, meglátni az örömet személyes életében, gyakorolni 
a hálaadást, várjuk a plébániánk újonnan induló közösségébe. A hála 
csoport 3-8 fővel indul, hetente találkozik szeptembertől májusig, másfél 
órában, hétfőn esténként 18:30-tól Erdőkertesen, a templom melletti 
közösségi teremben. Előképzettség, rajztudás nem szükséges! Az első 
alkalom tájékoztató jellegű, minden érdeklődőt szeretettel várunk 
szeptember 9-én. Igény esetén Veresegyházon is indul csoport. 
 

FELNŐTT HITTAN ZSOLT ATYÁVAL 
Felnőtt katekézist tartunk keddenként este fél 8-tól fél 9-ig az 
erdőkertesi közösségi teremben Zsolt atya vezetésével. Minden 
alkalommal a Biblia egy-egy részével foglalkozunk, amelyen keresztül 
próbáljuk megtalálni Isten hozzánk szóló üzenetét. Az első alkalom 
szeptember 10. kedd. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

FELNŐTT KATEKUMENÁTUS - ÚTKERESŐK 
Felkészítést indítunk felnőttek számára keresztségre, elsőáldozásra, 
bérmálkozásra, de azokat a felnőtteket is várjuk, akik ezekben a 
szentségekben már részesültek, de szeretnék a hitüket elmélyíteni, jobban 
megismerni. Ezzel kapcsolatban érdeklődni lehet Zsolt atyánál 
szeptember 15-ig. Kérjük a testvéreket, hogy erről szóljanak azoknak, 
akikhez ez az információ közvetlenül nem jut el, de érdekelheti őket a 
felkészítés! 
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EGYHÁZKÖZSÉGI MUNKÁLATOK 
 

Az elmúlt években nagy összegeket fordítottunk templomunk külső és belső 
felújítására. A teljesség igénye nélkül: esőcsatorna, ereszdeszkázat festése, 

beázás megszüntetése a szentély felett, szentély bútorzat készíttetés és 
felújítás, elektromos hálózat cseréje, templom belső festése, közösségi terem 

és vizesblokk tisztasági festése, burkolás, szőnyegcsere, ledes világítás 

kialakítása, új orgona, hangosítás korszerűsítés, toronyablakok cseréje, stb. A 
közösségi épület nyílászáróinak külső és az esőcsatorna festése "kaláka" 

munkában. A templomban most elkészülő padok lakkozásával és az új 
padfűtéssel a belső felújítási munkák végére érünk. 

Ezeket a munkákat kizárólag saját erőből végeztük el. A testvérek adományai, 

köztük nagy összegű felajánlások, céladományok és nem utolsósorban kétkezi 
munkák vállalása segítették a célok megvalósítását. 

A nagy összegeket igénylő munkák csak így összefogással tudunk elvégeztetni. 
 

Felvetődött, hogy miért kérünk mindig a különféle munkákra külön 
adományokat. 

Az egyházközség fenntartásában van a templomunk és a közösségi ház. A 

felmerülő rezsi költségeket (víz, villany, gáz, szemét díj, sekrestyés jelképes 
díjazása, takarító szerek, gyertya, ostya, kertbe a permetszer stb) a persely 

pénzből, egyházi hozzájárulásból fizetjük. Évente több gyűjtés van amit 
meghatározott célra tovább kell küldeni (Péter fillér, katolikus iskolák javára, 

stb).  

A nem céladományként kapott adományokból kell kigazdálkodni a felmerülő 
javítási és karbantartási költségeket és anyagokat (tűzoltó-készülékek és 

kazánok éves felülvizsgálata, zár javítás és csere, fűnyíró javítása, stb). 
A céladományokból pedig a meghirdetett dolgokat kell megvalósítani. 

 
A fenti rezsi kiadásokra a kb.70 fő rendszeresen templomba járó persely 

adománya és ennél is kevesebb egyházi hozzájárulást fizető adománya és a 

stóladíj szolgál. A nagyobb feladatokra ezért külön gyűjtést kell szervezni. Az 
elmúlt években elvégzett munkákat kizárólag egyházközségünket támogatóktól 

befolyó bevételekből tudtuk megvalósítani. 
Ezúton is köszönjük a testvérek nagylelkű adományait. 

 

Kupeczky Zoltán 
 

 

AZ IMAAPOSTOLSÁG IMASZÁNDÉKA 
2019. SZEPTEMBER–EGYETEMES - Az óceánok védelméért: 

Imádkozzunk, hogy a politikusok, tudósok és közgazdászok együtt 
munkálkodjanak a világ tengereinek és óceánjainak megmentéséért! 
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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! 

BÉRMÁLÁSI FELKÉSZÍTŐ 

FIATALOKNAK 
 

Idén ősztől új bérmálás-
felkészítő csoport indul  

a veresegyházi plébánián, 
melynek időpontja  
csütörtök 19 óra.  

Az első alkalomra,  
szeptember 26-án 19 órára 

szeretettel várja a 
jelentkezőket szüleikkel együtt 
Jácinta nővér, Helembai Erzsi és 
Helembai Zsolt a Pio Otthonba.  
A jelentkezés alsó korhatára: 

befejezett általános iskolai 
tanulmányok. 

CSALÁDOS (GITÁROS) 

MISÉK ŐSSZEL 
 

 
 

Szeptember 15. vasárnap 8.00 

Október 27. vasárnap 8.00 

November 10. vasárnap 8.00 
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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 
 

Évköti 22. vasárnap (szept.1.) 
 -Sir 3,19-21.30-31 
 -Zsid 12,18-19.22-24a 
 -Lk 14,1.7-14 
 

Évköti 23. vasárnap (szept.8.) 
 -Bölcs 9,13-19           Veni Sancte 
 -Filem 1,9b-10.12-17 
 -Lk 14,25-33 
 

Évköti 24. vasárnap (szept.15.) 
 -Kiv 32,7-11.13-14           Gitáros 
 -1Tim 1,12-17 
 -Lk 15,1-32 
 

Évköti 25. vasárnap (szept.22.) 
 -Ám 8,4-7 
 -1Tim 2,1-8 
 -Lk 16,1-13 
4 

„Szentírás vasárnap”  
Szent Mihály, a Váci Egyházmegye 
védőszentje (szept.29.) 
 -Dán 7,9-10.13-14 
 -Jel 12,7-12a 
 -Jn 1,47-51 
 
 
 

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  

HÁLA-CSOPORT (közösségi ház) 
 hétfő 18:30 – szept. 9-től 

MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉG (közösségi terem) 
 kéthetente kedd 18:30 – szept. 10-től 

FELNŐTT HITTAN (közösségi terem) 
 kedd 19:30 – szept. 10-től 

TEMPLOMI KÓRUS (közösségi terem) 
 szerda 18:30 

KATOLIKUS FÉRFIKÖR (közösségi terem) 
 havonta csütörtök – hirdetés szerint 

DON BOSCO ORATÓRIUM (közösségi ház)  
 péntek 17:00 – szept. 6-tól 
 

 

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/

