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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XVIII. évfolyam 2. szám 2020. FEBRUÁR 
 

SZENT BALÁZS – FEBRUÁR 3. 
Február 3-án, hétfőn lesz Szent Balázs vértanú püspök emléknapja, a 
szentmise 17:30 órakor kezdődik. Ezen a napon a jelenlévők balázsáldásban 

is részesülhetnek. 
 

LELKI FELKÉSZÜLÉS 
A 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! Akik januárban még nem tudták elkezdeni a Nagykilencedet, 
elkezdhetik februárban is, októberi befejezéssel. Elsőpénteken 
Veresegyházon a Szentlélek-templomban 16:30–18:00 között van gyónási 
lehetőség, 18:00 órától szentségimádás, 18:30-kor pedig a Szentmise. 
 

BETEGEK SZENTSÉGE 
A Betegek Világnapjához kapcsolódva idén is lesz lehetőség a betegek 
szentségének felvételére a templomban. Kérjük azokat az idős, vagy beteg 
testvéreket, akik szeretnének részesülni e szentségben, hogy vegyenek részt 
az erre felkészítő alkalmon, mely február 15-én szombaton 17:00 órától lesz 
a közösségi teremben. Számukra közvetlenül a 18:00 órai szentmise után 
gyóntatás is lesz. A betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása másnap, 
február 16-án vasárnap lesz a reggel 8:00 órai szentmise keretében. 
 

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.  

 

AZ IMAAPOSTOLSÁG IMASZÁNDÉKA 
2020. FEBRUÁR–EGYETEMES – A menekültek segélykiáltásának meghallásáért: 
Imádkozzunk, hogy meghalljuk és komolyan vegyük az emberkereskedelem 
áldozataivá vált menekült testvéreink segélykiáltását! 
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EURÓPA, LÉGY ERŐS ÉS TÉRJ MEG! 
 

Az evangélium hirdetésének szükséges és sürgető volta 

45. A remény evangéliuma, melyet az Egyház megkapott és egészen magáévá tett, 
megköveteli, hogy minden nap hirdesse és tanúskodjék róla. Ez az Egyház sajátos hivatása 
mindig és mindenütt. Ez a mai európai Egyház küldetése is. „Az evangelizálás ugyanis az 
Egyház sajátos kegyelme és hivatása, legmélyebb identitása. Az evangelizálásért létezik, azaz 
azért, hogy prédikáljon és tanítson, a kegyelem ajándékának csatornája legyen, megbékéltesse 
a bűnösöket Istennel, megörökítse Krisztus áldozatát a szentmisében, mely az ő halálának és 
dicsőséges föltámadásának emlékezete.”  

Európai Egyház! „Új evangelizáció” feladata vár rád! Találd meg újra a lelkes igehirdetést. Itt, a 
harmadik évezred elején halld meg azt az esengő szót, mely az első évezred elején hangzott föl, 
amikor Pál apostolnak látomásban megjelent egy macedón férfi és hívta: „Jöjj Macedóniába, és 
segíts rajtunk!” (ApCsel 16,9) Olykor kimondatlanul vagy egyenesen elfojtottan ez a legmélyebb 
és legigazabb vágy fakad föl a mai európaiak szívéből, akik szomjazzák a reményt, mely nem 
csal meg. Európai Egyház, ezt a reményt te ajándékba megkaptad, hogy örömmel ajándékozd 
tovább, mindig és mindenhová. Jézus hirdetése, aki a remény evangéliuma, legyen a te 
dicsőséged és léted értelme. Ugyanazzal a missziós lelkülettel, mely Szent Péter és Szent Pál 
prédikációjától kezdve 2000 éven át oly sok szent férfit és nőt lelkesített és tett az evangélium 
hiteles hirdetőjévé az európai földrészen.  

 

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

HAMVAZÓSZERDA 
Február 26-án megkezdődik a nagyböjti időszak. Hamvazószerdán 17:30 
órakor lesz szentmise templomunkban. Ne feledkezzünk el arról, hogy ez 

szigorú böjti nap!  
 

SZÁLLÁS FELAJÁNLÁS 
Szeptember 13. és 20. között zajló Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusra a Kárpát-medencéből és a világ minden tájáról várunk 
zarándokokat, hogy együtt ünnepeljük az Oltáriszentségben velünk élő 
Krisztust, és hogy tanúságot tegyünk a világ felé Isten szeretetéről.  
„Ha vendég jön, Krisztus jön” – tartja a mondás. Sokak számára akkor válik 
lehetségessé a részvétel, ha tudunk nekik szállást biztosítani. Ezért arra kérjük 
a kedves híveket, hogy legyenek vendéglátóik a Kongresszusra érkezőknek az 
egész hétre, vagy csak néhány napra, különös tekintettel a szept. 18-20-i 
hétvégére, amikorra a legtöbb résztvevő várható.  
A templomban megtalálható a szállásbejelentő lap, amely mintául szolgál, de 
kérjük, hogy a lapon szereplő internetes oldalon jelentkezzenek a szállásadók 
legkésőbb március 13-ig. Akiknek nehézséget okoz az internetes jelentkezés, 
azok a nyomtatott jelentkezési lapot töltsék ki. A szállásbejelentő lapokat 
haza is vihetik, de kérjük, hogy kitöltve hozzák vissza a sekrestyébe 
legkésőbb március 1-jéig. Köszönjük! 
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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 
 

 
 

Február 23. vasárnap 8.00 
Március 8. vasárnap 8.00 
Április 26. vasárnap 8.00 
Május 10. vasárnap 8.00 
Június 21. vasárnap 8.00 

 

 

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 
 

 

 

URUNK BEMUTATÁSA (febr. 2.) 
Gyertyaszentelő Boldogasszony 
 -Mal 3,1-4  
 -Zsid 2,14-18 
 -Lk 2,22-40 
 

Évközi 5. vasárnap (febr. 9.) 
 -Iz 58,7-10  
 -1Kor 2,1-5 
 -Mt 5,13-16 
 

Évközi 6. vasárnap (febr. 16.) 
 -Sir 15,15-20  
 -1Kor 2,6-10  
 -Mt 5,17-37 
 

Évközi 7. vasárnap (febr. 23.) 
 -Lev 19,1-2.17-18 Gyűjtés a katolikus 
 -1Kor 3,16-23                 iskolák javára 
 -Mt 5,38-48 
 

HAMVAZÓSZERDA (febr. 26.)          17:30 
 -Joel 2,12-18           Szigorú böjti nap! 
 -2Kor 5,20 – 6,2 
 -Mt 6,1-6.16-18 
 
 
 
 

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  

TEMPLOMI KÓRUS (közösségi terem) 
 szerda 19:30 – hirdetés szerint 

KATOLIKUS FÉRFIKÖR (közösségi terem) 
 havonta csütörtök 19:00 

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. 
 

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/

