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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XVIII. évfolyam 7. szám 2020. SZEPTEMBER 
 

ELSŐPÉNTEKI BETEGELLÁTÁS 
Szeretettel és tisztelettel kérjük a kedves híveket, hogy akiknek a 
környezetében beteg és/vagy idős ember él, aki igényelne elsőpénteki 
házi betegellátást (gyóntatás, áldoztatás, betegek szentsége), az 
jelezze a sekrestyében. 
 

DON BOSCO ORATÓRIUM 
Szeptember 4-től a megszokott időpontban, péntek délután 5 órakor 
várjuk az általános iskolásokat az Oratóriumban. 
 

VENI SANCTE 
Szeptember 6-án vasárnap reggel 8:00 órakor tartjuk egyházközségünk 
„Veni Sancte” Szentmiséjét. Kérjük együtt a Szentlélek segítségét az új 
tanévre minden közösségünk számára! Szeretettel várunk Mindenkit! 
 

BIBLIAÓRA ROBI ATYÁVAL 
Bibliaórát tartunk hétfőnként 19:00 órai kezdettel, melynek helyszíne az 
erdőkertesi közösségi terem. Az első alkalom szeptember 7-én, lesz. 
Minden érdeklődőt szeretettel vár, Robi atya 
 

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 Robi atyánál 
szeptember 15-ig. Kérjük a testvéreket, hogy erről szóljanak azoknak, 
akikhez ez az információ közvetlenül nem jut el, de érdekelheti őket a 
felkészítés! Akik szeretnének részleteket megtudni a felkészítésről, azokat 
szeretettel várjuk a veresegyházi Fületlen Bögre kávézóba szeptember 6-
án a fél 10-es; szeptember 13-án pedig az esti mise után. 
 

AZ IMAAPOSTOLSÁG IMASZÁNDÉKA 
2020. SZEPTEMBER–EGYETEMES – Imádkozzunk azért, hogy bolygónk 
erőforrásait ne kizsákmányoljuk, hanem igazságos és tiszteletteljes 
módon megosszuk! 
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ELSŐÁLDOZÁSRA KÉSZÜLŐKNEK 
A szeptemberben elsőáldozni készülő gyerekek szüleinek hirdetjük, hogy a 
felkészítés szeptember 9-én folytatódik a megszokott időben a 
Szentlélek-templomban. A szülőknek szeptember 18-án 19:00 órakor 
tartunk megbeszélést a Szentlélek templom emeleti közösségi termében.  
 

Az erdőkertesi elsőáldozás október 4-én vasárnap, a 8:00 órai 
Szentmisében lesz. (A szertartáspróba 3-án 17:00 órakor lesz a templomban.) 
 

Szeretettel hirdetjük, hogy az idén újonnan induló elsőáldozós csoport 
felkészítő időpontja hétfőnként 16 órakor lesz a Szentlélek-templomban, 
de kezdés csak október 12-én lesz. A szülőket október 9-én 19:00 
órakor várjuk majd megbeszélésre a templom emeleti termében.  
 

BÉRMÁLÁSRA KÉSZÜLŐKNEK 
A bérmálkozók csoportjának második évi első alkalma október 1-jén lesz, 
amelyre szeretettel várjuk a szülőket is! 
 

ÓVODAI HITTAN 
Idén is lesz az óvodákban katolikus hittan foglalkozás. A foglalkozásra 
szeptember folyamán lehet jelentkezni az óvodákban jelentkezési lapok 
kitöltésével!  
 

DICSŐÍTŐ SZENTSÉGIMÁDÁS 
„Krisztus a Forrás” címmel dicsőítő szentségimádásra hívjuk a testvéreket 
szeptember 12-én 20:00 órakor A Szentlélek templomba. A zenei 
szolgálatot az Eucharist zenekar adja, és az egész idő alatt lesz gyónási 
lehetőség. 
 

MISEREND VÁLTOZÁS 
Veresegyházon szeptember 1-jétől a keddi és a szombati szentmisék 
időpontja megváltozik! Kedden, este helyett reggel 7:00 órakor lesz csak 
Szentmise, ugyanígy szombaton is reggel 7:00 órakor lesz a Szentmise, 
az eddigi 8:00 óra helyett. 
Ne feledkezzünk el arról, hogy Veresegyházon a vasárnapi esti Szentmise 
szeptember 6-tól újra 18:00 órakor kezdődik majd. 
 

ZARÁNDOKLAT 
Szeptember 20-án zarándoklat indul a Kálváriabúcsúra, onnan Tállyára és 
Tarcalra, ahol a nagy Krisztus-szobor áll. Az út részvételi díja 4.500 Ft. 
Indulás reggel 6 órakor Veresegyházról, az Újiskola utcából. Jelentkezni Ferge 
Marikánál lehet. (20/4192291, este: 28/385601.) A részvételi díj a 
jelentkezéssel egyidőben fizetendő. A szervező minden érdeklődőt 

szeretettel vár! 
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CSENDES 
SZENTSÉGIMÁDÁS 

 
Minden szombaton a 18:00 órai 

szentmise után: kb. 19:00-19:30 

  

PLÉBÁNIAI IRODAÜGYELET 
2112, VERESEGYHÁZ Szentlélek tér 1-3. 

 

Plébános: ROLIK RÓBERT 
HÉTFŐ: 8:00-12:00 

PÉNTEK: 14:00-17:00 
rolik.robert@vaciegyhazmegye.hu 

erdokertesiplebania@gmail.com  

30/473 1402  
 

Irodavezető: Wirth Beáta 
KEDD: 8:00-12:00 

CSÜTÖRTÖK: 14:00-18:00 

30/261-5521 
 

SZERDA: SZÜNNAP 

 

EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS 
 

Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy ne 
feledkezzenek el Egyházközségük 
rendszeres támogatásáról! És erre 
buzdítsanak másokat is! 
 

 
 

Az egyházadó befizethető készpénzben 
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! 

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. 
 

CSALÁDOS (GITÁROS) 

SZENTMISÉK  
 

 
 

Szeptember 13. vasárnap 8.00 
Október 11. vasárnap 8.00 

November 15. vasárnap 8.00 

December 6. vasárnap 8:00 
 

GYÓNÁSI LEHETŐSÉG 
Hétfő: 17:15 

Szombat: 17:45 
Szükség esetén előre egyeztetett 

időpontban is! 
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A FORRÁS-t kiadja 

az Erdőkertesi Római Katolikus Egyházközség 

Felelős kiadó: Rolik Róbert plébános  

E-mail: erdokertesiplebania@gmail.com 
Tel.: +36 30 473 1402  

Szerkesztő: Lugosi Mária 
 

VASÁRNAPOK 
 

„Veni Sancte” 
Évközi 23. vasárnap (szept.6.) 
 -Ez 33,7-9 
 -Róm 13,8-10 
 -Mt 18,15-20 
 
Évközi 24. vasárnap (szept.13.) 
 -Sir 27,33 – 28,9          Gitáros 
 -Róm 14, 7-9 
 -Mt 18,21-35 
 
Évközi 25. vasárnap (szept.20.) 
 -Iz 55,6-9   
 -Fil 1,20c-24.27a 
 -Mt 20,1-16a 
 
„Szentírás vasárnap”  
Évközi 26. vasárnap (szept.27.) 
 -Ez 18,25-28 
 -Fil 2,1-11 
 -Mt 21,28-32 
 

ÜNNEPEK 
 
Szept. 8.: Szűz Mária születése 
Szept. 14.: A Szent Kereszt felmagasztalása 
Szept. 21.: Szent Máté apostol és evangélista 
Szept. 24.: Szent Gellért püspök és vértanú 
Szept. 29.: Szent Mihály, Szent Gábor és Szent 

Rafael főangyalok 

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 18:00  

BIBLIAÓRA (közösségi terem) 
 hétfő 19:00 – szept. 7-től 

MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉG (közösségi terem) 
 kéthetente kedd 18:30 – szept. 1-jétől 

TEMPLOMI KÓRUS (közösségi terem) 
 szerda 19:30 

ÉLETIGE KÖR (Vház, Szentlélek templom, k.terem)  
 kéthetente csütörtök 18:30 – szept. 3-tól  

KATOLIKUS FÉRFIKÖR (közösségi terem) 
 havonta csütörtök – szept. 17. 

DON BOSCO ORATÓRIUM (közösségi ház)  
 péntek 17:00 – szept. 4-től 

HÁZASPÁROS CSALÁDOS KÖZÖSSÉG (családoknál)  
 havonta péntek 19:30 – szept. 11. 
 

 

További információk az Egyházközség honlapján: 

erdokertes.vaciegyhazmegye.hu 

 
A templomban Imaszándék-gyűjtő dobozba 

helyezhetik el hálaadásukat, kérésüket.  
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/

