
1 

 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XVII. évfolyam 12. szám 2019. DECEMBER 
 

RORÁTE SZENTMISÉK – ERDŐKERTES 

Erdőkertesen Adventben hétfő reggelenként 6:00 órakor lesz RORATE 
Szentmise (dec. 2-án, 9-én, 16-án és 23-án). Szeretettel várunk mindenkit! 
 

RORÁTE SZENTMISÉK – VERESEGYHÁZ 

Veresegyházon Adventben hétfőnként 6:00 órakor igeliturgia, keddtől-
péntekig pedig RORATE Szentmisék lesznek. Szombatonként 8:00 órakor 

lesz Szentmise. 
 

KARÁCSONY ELŐTTI GYÓNTATÁS 
ERDŐKERTESEN: december 16. hétfő: 17:00 órától 
Veresegyházon: december 20. péntek: 16:00 órától 

 

MISEREND – KARÁCSONYI IDŐ 
 

 URUNK SZÜLETÉSE (Karácsony) ~ Kötelező ünnep! 
 December 24. 24:00 órakor (éjfélkor)  
 December 25. 8:00 órakor 
 

 SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA  
 December 28. 18:00 órakor  
 December 29. 8:00 órakor (Családok megáldása) 
 

 SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA ~ Kötelező ünnep! 
 December 31. 18:00 órakor  
  2019. Január 1. 8:00 órakor 
 

 KARÁCSONY UTÁNI 2. VASÁRNAP  
 Január 4. 18:00 órakor  
 Január 5. 8:00 órakor  
 

 URUNK MEGJELENÉSE (Vízkereszt) ~ Kötelező ünnep! 
  Január 6. 17:30 órakor 
 

 

AZ IMAAPOSTOLSÁG IMASZÁNDÉKA 
2019. DECEMBER–EVANGELIZÁCIÓS – A kicsinyek jövőjéért: Imádkozzunk, hogy 
minden ország elkötelezett lépéseket tegyen annak érdekében, hogy a 
legfiatalabbak – különösen a szenvedők – jövőjét prioritásként kezeljék! 
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EURÓPA, LÉGY ERŐS ÉS TÉRJ MEG! 
 

Az evangélium hatása végig a történelmen 
24. Európát bőségesen és mélyen áthatotta a kereszténység. „Kétségtelen, hogy Európa 
bonyolult történelmében a kereszténység központi és meghatározó elem, mely a klasszikus 
örökség megbízható alapján erősödött meg, s különféle etnikai-kulturális hatások 
gazdagították a századok folyamán. A keresztény hit formálta a földrész kultúráját, és 
történelmével elválaszthatatlanul egybenőtt, olyannyira, hogy ez a történelem érthetetlenné 
válna, ha figyelmen kívül hagynák azokat az eseményeket, melyek meghatározták 
kezdetben az evangelizáció nagy korszakát, majd azokat a hosszú évszázadokat, melyek 
során a kereszténység Kelet és Nyugat fájdalmas megoszlása ellenére az európaiak vallása 
lett. A modern és jelen korban is, amikor a keresztények közötti megoszlások s a kultúrának 
a hittől való elszakadása miatt a vallási egység fokozatosan megszűnt, a hitnek 
változatlanul igen fontos szerepe van.”  
25. Az Egyház érdeklődése Európa iránt az Egyház természetéből és küldetéséből születik. 
Az Egyháznak ugyanis a századok folyamán nagyon szoros kapcsolatai voltak 
földrészünkkel, annyira, hogy Európa szellemi arcát nagy misszionáriusok erőfeszítései, 
szentek és vértanúk tanúságtétele, szerzetesek, remeték és lelkipásztorok fáradhatatlan 
munkája formálta. Európa az ember bibliai fogalmából nyerte a maga humanista 
kultúrájának legjavát, merített indításokat szellemi és művészi alkotásaihoz, dolgozta ki a 
jogi normákat, s nem utolsó sorban előmozdította a személy méltóságát, az 
elidegeníthetetlen jogok forrását. Ily módon az Egyház mint az evangélium letéteményese 
hozzájárult azoknak az értékeknek elterjedéséhez és megszilárdulásához, melyek 
egyetemessé tették az európai kultúrát.  
Mindezt észben tartva a mai Egyház megújult felelősségérzettel látja, hogy nem szabad 
elveszítenie ezt a drága örökséget, és segítenie kell Európát a fölépülésben azáltal, hogy 
újjáéleszti az ősi keresztény gyökereket.  

 

(Részlet Szent II. János Pál Pápa „AZ Egyház Európában” kezdetű apostoli buzdításából) 
 

Volt egy ember, egy egyszerű asszony. Az édesanya. Benne talált Krisztus végső menedéket. 

Benne nem volt semmi árulás, semmi gyávaság, az élet semmi megtagadása, semmi 
becstelenség és semmi eltorzulása a létnek. Egy ember, aki Krisztust bensőleg egészen be 
tudta fogadni. Vele váltott a Beteljesedés felé tartó még néhány szót. Nem sokat, keveset.  

Hisz nem kellett sokat mondaniuk egymásnak. Ezek a szavak mindig - örökké - tovább élnek az 
emberiségben. Sok mindenre hívnak fel, sok mindenre szólítanak fel, például arra, hogy a 
szándékra ügyeljünk és sosem a látszatra, a megbocsátás az élet végső mércéje is lehet. 

Karácsony tehát több, egy kis "hangulatnál": megbízatás, feladat. lsten emberré lett.  
Emberi lsten Ő… Tőlünk is egyszerű emberséget kér. Ennek lényege az öröm és a követés. 

Persze nehéz megmondani, melyik nehezebb a kettő közül korunkban.  
Ő azt akarja, hogy örömben éljünk és vállalkozzunk Krisztus életének újraélésére.  

Lehet ez a karácsony üzenete, ígérete - de követelése is?  

Laci-testvér (Várady László) 
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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! 

CSALÁDOS SZENTMISE 
 

 
 

December 8. vasárnap 8.00 
 

 
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 

KEGYELMEKBEN GAZDAG, 
ÁLDOTT KARÁCSONYT 

KÍVÁNUNK! 
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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 
 

 

 

Advent 1. vasárnapja (dec. 1.) 
 -Iz 2,1-5 
 -Róm 13,11-14 
 -Mt 24,37-44 
 

Advent 2. vasárnapja (dec. 8.) 
 -Iz 11,1-10                    Családos mise 
 -Róm 15,4-9 
 -Mt 3,1-12 
 

Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása (dec. 9.) 
 -Ter 3,9-15.20 
 -Ef 1,3-6.11-12 
 -Lk 1,26-38 
 

Advent 3. vasárnapja „Gaudete” (dec. 15.) 
 -Iz 35,1-6a10 
 -Jak 5,7-10 
 -Mt 11,2-11 
 

Advent 4. vasárnapja (dec. 22.) 
 -Iz 7,10-14 
 -Róm 1,1-7 
 -Mt 1,18-24 
 

URUNK SZÜLETÉSE      Kötelező ünnep! 
Éjféli mise (dec. 24.) / Ünnepi mise (dec. 25.) 
-Iz 9,1-6  -Iz 52,7-10 
-Tit 2,11-14 -Zsid 1,1-6 
-Lk 2,1-14 -Jn 1,1-18 
 

Szent Család vasárnapja (dec. 29.) 
 -Sir 3,3-7.14-17a.  
 -Kol 3,12-21  
 -Mt 2,12-15.19-23 
 

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

Karácsony utáni 2. vasárnap (jan. 5.) 
 -Sir 24,1-4.12-16 
 -Ef 1,3-6.15-18 
 -Jn1,1-18 
 

URUNK MEGJELENÉSE (jan. 6.)     17:30 
 -Iz 60,1-6                   Kötelező ünnep! 
 -Ef 3,2-3a.5-6 
 -Mt 2,1-12 
 

 

SZENTMISÉK RENDJE 
 

HÉTKÖZNAPI SZENTMISE: 
 HÉTFŐ: 6:00 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 19:30-20:30 

TEMPLOMI KÓRUS (közösségi terem) 
 szerda 19:30 

KATOLIKUS FÉRFIKÖR (közösségi terem) 
 havonta csütörtök – hirdetés szerint 

ÉLETIGE KÖR (Vház, Szentlélek templom, k.terem)  
 kéthetente csütörtök 18:30-20:00  

DON BOSCO ORATÓRIUM (közösségi ház)  
 péntek 17:00-18:00 

HÁZASPÁROS CSALÁDOS KÖZÖSSÉG (családoknál)  
 havonta péntek 19:30-21:00 
 

* * * 
További információk az Egyházközség honlapján: 

erdokertes.vaciegyhazmegye.hu 

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

