AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE

FORRÁS

XVIII. évfolyam 10. szám

2020. DECEMBER

RORÁTE SZENTMISÉK - ADVENT
00

Adventben hétfőnként 6

órakor van RORATE Szentmise Erdőkertesen.

KARÁCSONY ELŐTTI GYÓNTATÁS

00

A Karácsony előtti gyóntatás Erdőkertesen dec. 21-én hétfőn 17 órától lesz.

BETEGEK/IDŐSEK GYÓNTATÁSA
Ha van a környezetükben olyan idős, vagy tartósan beteg, aki szeretne
Karácsony ünnepére szentségekhez járulni, kérjük, jelezzék névvel és
elérhetőséggel (cím, telefonszám) a sekrestyében legkésőbb december 20-ig.

MISEREND – KARÁCSONYI IDŐ
URUNK SZÜLETÉSE (Karácsony) ~ Kötelező ünnep!
December 24. (Cs) 18:00 órakor (Még módosulhat. Ha lesz változás, hirdetni fogjuk!)
December 25. (P) 8:00 órakor
SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA
December 26. (Szo) 18:00 órakor
December 27. (V) 8:00 órakor (Családok megáldása)
December 28. (H) 18:30 órakor
SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA ~ Kötelező ünnep!
December 31. (CS) 18:00 órakor (Hálaadás)
2021. Január 1. (P) 8:00 órakor
KARÁCSONY UTÁNI 2. VASÁRNAP
Január 2. (Szo) 18:00 órakor
Január 3. (V) 8:00 órakor
Január 4. (H) 18:30 órakor
URUNK MEGJELENÉSE (Vízkereszt) ~ Kötelező ünnep!
Január 6. (Sze) 18:30 órakor

AZ IMAAPOSTOLSÁG IMASZÁNDÉKA
2020. DECEMBER–EVANGELIZÁCIÓS – Imádkozzunk, hogy Jézus Krisztussal
való személyes kapcsolatunkat Isten Igéje és imaéletünk táplálja!
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SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS ÜNNEPÉRE
(December 8. )
Isten, örök terve szerint, Máriát arra választja, hogy Fia megtestesülésének,
következésképp a megváltás misztériumának részese legyen. Az igazi anyaszerep nem csak biológiai kérdés. Bár az igaz, hogy nincs közelebbi kapcsolat
két ember között, mint anya és gyermeke közt, amíg szíve alatt hordja. De a
születés után még inkább kiteljesedik, egyre inkább lelki kapcsolattá,
megbonthatatlan összetartozássá válik. Sokan érezték, hogy az a pillanat volt,
amikor igazán felnőtté váltak, amikor édesanyjukat elveszítették. Mert minden
életkorban jó gyermeknek lenni. Érezni azt a gondoskodást, féltést,
önzetlenséget, amit csak egy anya adhat. Isten ugyanolyan köteléket adott
Mária és Jézus között, mint minden más földi anya és gyermeke közt. Ezzel
megáldva és szentesítve ezt a kapcsolatot. De az Istennel való közösségben
nem lehet jelen a bűn, a bűnre hajló természet. Ezért kíméli meg Isten, Máriát
az áteredő - és minden személyes bűntől.
Ez a kegyelmi többlet segítette Máriát, hogy tökéletesen megtegye Isten
akaratát. De segítette őt abban is, hogy testvérként nézzen minden emberre,
egyenlő mércével mérjen. Akiben nincs bűn, a másikban sem keresi. Nem
nyílik rá a szeme. Ez a kegyelmi többlet Isten ajándéka Máriának. Isten
mindnyájunknak felkínálja a vele való közösséget. Isten mindannyiunk felé
árasztja kegyelmét. De csak azt tudja maradéktalanul átjárni, aki nyitott rá, aki
a megszentelő kegyelem állapotában van. És nem lehet annál jobban
Szentlélektől eltelve más, mint akinek szíve teljesen mentes a bűntől. Ezért az
Istennel való közösségnek a teljessége, Mária adománya minden ember közül.
Mária a kegyelem által egész életét Istennek ajánlotta. Nem pillanatnyi
fellángolásában mond igent. De, még csak nem is 9 hónapra, vagy néhány
évre gondolkodott előre. Szabad akarattal döntött arról, hogy egész hátralévő
életében Isten tervét szolgálja. A kereszt alatt sem lázadt, pedig tudja, hogy
fiában az Isten fiát siratja.
Ő állhatatos maradt mindvégig az Isten iránti engedelmességben. Az
állhatatosság olyan erény, amit napjainkban kezdünk elfelejteni. Összemossuk
más fogalmakkal, így elveszíti valódi jelentését. Helyette kitartásról beszélünk.
A kitartás inkább az ész, az akarat tartóssága, bizonyos célért. Míg az
állhatatosság inkább a szívé. Amikor nem lehet eltántorítani észérvekkel sem.
Szűz Mária élete a példa és a bizonyság arra, hogy életünk minden kérdésére,
Isten ránk vonatkozó tervében van a válasz. Hogy életünket a teremtő Isten
kezébe kell tenni és a keresztek hordozásakor is állhatatosan kitartani.
Isten, irántunk való végtelen szeretetéről, nemcsak a megváltás művével
tanúskodik. Hanem azzal is, hogy gyermekeivé fogad, ezért Atyánkként
szerethetjük. A keresztfán pedig nekünk adja édesanyját, mikor János
apostolhoz így szól:” Íme, a te anyád.” Jézus rendeléséből lett Szűz Mária
mindannyiunk égi édesanyja. Adjunk érte hálát Istennek és kérjük égi
édesanyánk közbenjárását, oltalmát életünk útján.
Robi atya
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CSENDES
SZENTSÉGIMÁDÁS

PLÉBÁNIAI IRODAÜGYELET
2112, VERESEGYHÁZ Szentlélek tér 1-3.

Plébános: ROLIK RÓBERT
HÉTFŐ: 8:00-12:00
PÉNTEK: 14:00-17:00

Minden szombaton a 18:00 órai
szentmise után: kb. 19:00-19:30

rolik.robert@vaciegyhazmegye.hu
erdokertesiplebania@gmail.com

CSALÁDOS SZENTMISE

Irodavezető: Wirth Beáta

30/473 1402
KEDD: 8:00-12:00
CSÜTÖRTÖK: 14:00-18:00
30/261-5521

December 6. vasárnap 8:00

SZERDA: SZÜNNAP

IMÁDSÁG AZ EUCHARISZTIKUS
KONGRESSZUSÉRT

EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS

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.

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.

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.

Kedvezményezett bankszámla száma:

66000042-11026235
Közlemény: „egyházadó” (v. egyéb adomány)
KÖSZÖNET MINDEN TÁMOGATÁSÉRT!
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VASÁRNAPOK - ÜNNEPEK

SZENTMISÉK RENDJE
HÉTKÖZNAPI SZENTMISE:
ADVENT: HÉTFŐ: 6:00 órakor
KAR.IDŐ: HÉTFŐ: 18:30 órakor

Advent 2. vasárnapja (dec.6.)
-Iz 40,1-5.9-11
Családos
-2Pét 3,8-14
-Mk 1,1-8

VASÁRNAPI SZENTMISÉK:
SZOMBAT ESTE: 18:00 órakor
VASÁRNAP: 8:00 órakor

Advent 3. vasárnapja (dec.13.)
-Iz 61,1-2a.10-11
-1Tessz 5,16-24
-Jn 1,6-8.19-28

GÖRÖG KATOLIKUS LITURGIA:
minden hónap 2. és 4.
VASÁRNAPJÁN: 11:15 órakor

Advent 4. vasárnapja (dec.20.)
-2Sám7,1-5.8b-12.14a.16
-Róm 16,25-27
-Lk 1,26-38

KÖZÖSSÉGEK

URUNK SZÜLETÉSE (dec.25.)
Kötelező ünnep!
Vigília mise (dec.24.)
-Iz 62,1-5
-ApCsel 13,16-17.22-25
-Mt 1,1-25

FELNŐTT HITTAN (közösségi terem)
hétfő 19:00 – átmenetileg szünetel
JÉZUS ÖT SZENT SEBÉT ENGESZTELŐ
IMACSOPORT (templom)
kedd 18:00

VAGY

„Éjféli” mise (dec.24.)
-Iz 9,1-3.5-6
-Tit 2,11-14
-Lk 2,1-14
Ünnepi mise (dec.25.)
-Iz 52,7-10
-Zsid 1,1-6
-Jn 1,1-18

MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉG
kéthetente kedd 18:30 – átmenetileg otthon
TEMPLOMI KÓRUS (közösségi terem)
szerda 19:30

ÉLETIGE KÖR (Vház, Szentlélek templom, k.terem)

8:00

kéthetente csütörtök 18:30
KATOLIKUS FÉRFIKÖR (közösségi terem)
havonta csütörtök
DON BOSCO ORATÓRIUM
péntek 17:00 – átmenetileg online

Szent Család vasárnap (dec.27.)
-Sir 3,3-7.14-17
-Kol 3,12-21
-Lk 2,22-40

HÁZASPÁROS CSALÁDOS KÖZÖSSÉG (családoknál)
havonta péntek 19:30

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

További információk az Egyházközség honlapján:

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

erdokertes.vaciegyhazmegye.hu
A FORRÁS-t kiadja

az Erdőkertesi Római Katolikus Egyházközség
Felelős kiadó: Rolik Róbert plébános
E-mail: rolik.robert@vaciegyhazmegye.hu
Tel.: +36 30 473 1402
Szerkesztő: Lugosi Mária

URUNK MEGJELENÉSE (jan.6.)
-Iz 60,1-6
Kötelező ünnep!
-Ef 3,2-3a.5-6
18:30
-Mt 2,1-12
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