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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XVIII. évfolyam 1. szám 2020. JANUÁR 
 

VÍZKERESZT – JANUÁR 6. 
Vízkereszt (Urunk megjelenése) ünnepén, január 6-án hétfőn 17:30 órakor 
lesz a szentmise Erdőkertesen. Ne feledkezzünk meg róla, hogy kötelező 
ünnep! Veresegyházon és Vácbottyánban 18:30-kor lesznek szentmisék. 
 

IGELITURGIA 
Január 13-án, hétfőn 17:30-kor szentmise helyett igeliturgia lesz. 
Január 20-án, hétfőn nem lesz sem szentmise, sem igeliturgia. 
 

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 
Az imaalkalmak Veresegyházon hétköznap (jan. 20-24.) 18:00 órakor 
kezdődnek, Erdőkertesen pedig szombaton (jan. 25.) 16:00 órakor. 
Hétfőtől-péntekig az esti misék mindkét településen elmaradnak. 

Az imák programját és helyszíneit hamarosan hirdetni fogjuk! 
 

PLÉBÁNOSI AJÁNLÁS 
Aki iskolai felvételhez plébánosi ajánlást kér, először keresse meg a 
hitoktatóját, mert vele egyeztetve készülnek el az ajánlások, azután a 
plébánost. Kérjük, hogy az ajánlások kérését ne halasszuk az utolsó pillanatra, 
mert akkor már nem biztos, hogy határidőre meg tudjuk adni.  

 

LELKI FELKÉSZÜLÉS 
A 2020. januárjától-szeptemberéig tartó Nagykilenced végzésével 
kapcsolatban szeretnénk kiemelni, hogy bár annak hagyományos formája a 
minden hónap első péntekén való szentáldozás és szentgyónás elvégzése, a 
legfontosabb, és erre buzdítjuk a Kedves Testvéreket, hogy éljenek 
rendszeresen a bűnbánat szentségének kegyelmeivel, hogy 
szentáldozáshoz tudjanak járulni a szentmiséken, valamint vegyenek részt 
hétköznapi szentmiséken is lehetőségeikhez mérten. Minden lelki megújulás 
forrása a személyes találkozás Jézussal a szentségekben!  
Ezzel kapcsolatban hirdetjük, hogy Veresegyházon minden pénteken  
17:00–18:00 között van gyónási lehetőség a Szentlélek-templomban. 
 

AZ IMAAPOSTOLSÁG IMASZÁNDÉKA 
2020. JANUÁR–EVANGELIZÁCIÓS – A világbéke előmozdításáért: Imádkozzunk, 
hogy a keresztények, a más vallások követői és minden jóakaratú ember a 
békét és igazságosságot mozdítsa elő a világban! 
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EURÓPA, LÉGY ERŐS ÉS TÉRJ MEG! 
 

Az Egyházban élő Jézus Krisztus 
22. Ha az európai népek visszatérnek Krisztushoz, meg fogják találni a reményt, mely 
egyedül adhat teljes értelmet az életnek. Ma is találkozhatnak vele, mert Jézus jelen van, él 
és tevékenykedik Egyházában: ő az Egyházban van, és az Egyház őbenne (vö. Jn 15,1; 
Gal 3,28; Ef 4,15–16; ApCsel 9,5). Az Egyházban a Szentlélek ajándékának erejével 
folytatja szünet nélkül üdvözítő művét. 
A hit szemével megláthatjuk Jézus titokzatos jelenlétét a ránk hagyott különböző jelekben. 
Jelen van ő elsősorban a Szentírásban, melynek minden része róla beszél (vö. Lk 
24,27.44–47). Egészen egyedülálló módon van jelen az eucharisztikus színek alatt. „Ezt a 
jelenlétet »valóságosnak« mondjuk, nem kizárólag, mintha a többi jelenlét nem volna 
»valóságos«, hanem kiemelően, mert szubsztanciális jelenlét, s ennek erejéből Krisztus, az 
Istenember teljes egészében jelen van.” Az Eucharisztiában ugyanis „igazán, valóságosan 
és szubsztanciálisan benne van a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére, lelkével és 
istenségével, tehát az egész Krisztus”. „Az Eucharisztia valóban a hit misztériuma, a 
gondolatainkat felülmúló misztérium, és csak a hitben fogadható el.” Természetesen Jézus 
jelenléte valóságos az Egyház többi liturgikus cselekményében is, melyeket az ő nevében 
végez. Közéjük tartoznak a szentségek, Krisztus cselekményei, melyeket emberek által 
valósít meg.  
Jézus más módokon is igazán jelen van a világban, különösen a tanítványaiban, akik a 
szeretet kettős parancsát megtartva lélekben és igazságban imádják Istent (vö. Jn 4,24), és 
életükkel tanúskodnak a felebaráti szeretetről, melyről fölismerhető, hogy ők az Úr 
tanítványai (vö. Mt 25,31–46; Jn 13,35; 15,1–17).  

 

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

JELENTKEZÉS HÁZASSÁGKÖTÉSRE 
Kérjük, hogy akik 2020-ban kívánnak egyházi házasságot kötni 
templomunkban, jelezzék ezt január végéig a Veresegyházi Plébánián. 

 

A történelem azt mutatja, hogy sokszor nincs egység és közös akarat az emberek között, de 

vannak példák az összefogásra, sok jó példa magyar módra - 2020 is lehet egy ilyen év, mert a 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kapcsán egyházunk példát ad az összefogásra… 
Ne csak nézzünk, hanem lássunk is; mint ahogy Szent János apostolnak elég volt ahhoz egy 
pillantás az üres sírnál, hogy lásson és higgyen: ott abban a pillanatban megtisztult a látása, és 
azt ajánlja nekünk, hogy szeretettel tekintsünk egymásra, és ismerjük fel a másikban a benne 
lakó Krisztust. 
Meg kell említeni Dávidod, aki engedelmes szívet kért az Istentől uralkodása kezdetén. Ez az, 
amin keresztül az Isten békét és igazságot hoz a földre, és így mi most a jelenbe és a jövőbe 
tekinthetünk, hiszen nem az a fontos, hogy ki miben tett rosszat másokkal, hanem az, hogy a 
gondviselő Isten a jót hozza ki a történelmi eseményekből. 
Készüljünk egyházunk nagy ünnepére! 

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 
 

 
 

Január 12. vasárnap 8.00 
 

KERESZTELÉSSEL 
kapcsolatban érdeklődni lehet 

Molnár Zsolt plébánosnál 
személyesen vagy telefonon:  

20/910 4509 vagy e-mail-ben: 
erdokertesiplebania@gmail.com 

IMÁDSÁG A BUDAPESTI 
EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSÉRT 

 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása! 
Küldd el Szentlelkedet, 

hogy az önmagát értünk feláldozó 
és az Oltáriszentségben 

velünk levő Krisztust felismerjük 
és egyre jobban szeressük! 

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és 
táplálékunk, orvosunk és békességünk. 

Adj bátorságot, hogy az Ő erejét és örömét 
elvigyük minden emberhez! 
Add, hogy a készület ideje 

és az Eucharisztikus Kongresszus 
ünneplése egész hívő közösségünk, 

fővárosunk, népünk, Európa és a világ 
lelki megújulására szolgáljon! 

Ámen. 
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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 
 

 

 

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 
 

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE (jan. 12.) 
 -Iz 42,1-4.6-7                Családos mise  
 -ApCsel 10,34-38 
 -Mt 3,13-17 
 

Évközi 2. vasárnap (jan. 19.) 
 -Iz 49,3.5-6  
 -1Kor 1,1-3 
 -Jn 1,29-34 
 

Évközi 3. vasárnap (jan. 26.) 
 -Iz 8,23b – 9,3 
 -1Kor 1,10-13.17-18 
 -Mt 4,12-23 
 
 
 
 

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.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 19:30-20:30 – 14-én nem lesz! 

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 

 
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. 
 

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

