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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XIX. évfolyam 3. szám 2021. MÁRCIUS 

 

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK  
A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN 

 

A Váci Egyházmegyében – a püspöki konferencia irányelvein túlmenően, 

összhangban a szomszédos Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 

rendelkezéseivel – az itt élő hívekért érzett felelősségtől vezérelve a 

koronavírus járvány magyarországi harmadik hulláma miatt meghirdetett 

veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezések lépnek életbe: 

 

1. A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is 

fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és 

körültekintően kell eljárnunk, ezért a nyilvános istentiszteletek 2021. 

március 8., hétfőtől az egyházmegye egész területén szünetelnek. 
Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden, maximum 

50 fő részvételével lehet megtartani, hacsak a hatóságok ennél kisebb 

létszámot nem írnak elő. 

2. A már felvett miseszándékok, sine populo módon engedélyezetten 

elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében 

áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy 

otthonról az interneten vagy a tömegtájékoztatás eszközein 

kapcsolódjanak be a szent cselekményekbe. 

3. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést 

jelen rendelkezéssel minden hívőnek visszavonásig megadom. 

4. A betegellátás, a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is 

mindenben kövessük az állami és egyházi járványügyi előírásokat.  

5. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük 

az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és 

legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre. 

6. A tavaszi bérmálásokról és a nagyheti szertartásokról később történik 

intézkedés. 
 

Vác, 2021. 03. 05. 

  Marton Zsolt 

váci megyéspüspök 
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Friss hírekről, aktualitásokról, egyházmegyei, püspöki 
rendelkezésekről, a szentmisék újraindulásáról és majd a nagyheti 
és húsvéti miserendről egyházközségünk honlapján értesülhetnek: 

http://erdokertes.vaciegyhazmegye.hu/ 

 

AZ IMAAPOSTOLSÁG IMASZÁNDÉKA 
2021. MÁRCIUS–EVANGELIZÁCIÓS – Imádkozzunk azért, hogy a 
kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és 
általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát! 

 

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 
 

 

EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS 

 
Kérjük minden önálló keresettel rendelkező 
testvérünket, hogy ebben az esztendőben is 
rendezzék önkéntes egyházközségi 
hozzájárulásukat!  
 

Egyházközségünk önálló gazdálkodási szervezet 
is egyben, és csak saját magunkra 
támaszkodhatunk. 
 

Az egyházadót készpénzben a sekrestyében, vagy 
banki átutalással is befizethetik egyházközségünk 
bankszámlájára. 
 

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! 

VASÁRNAPOK 
 

Nagyböjt 3. vasárnapja (márc.7.) 

 -Kiv 20,1-17  
 -1Kor 1,22-25 
 -Jn 2,13-25 
 

Nagyböjt 4. vasárnapja (márc.14.) 

 -2Krón 36,14-16.19-23 
 -Ef 2,4-10 
 -Jn 3,14-21  
 

Nagyböjt 5. vasárnapja (márc.21.) 

 -Jer 31,31-34  
 -Zsid 5,7-9 
 -Jn 12,20-33 
 
 

URUNK SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA 
Virágvasárnap (márc.28.) 

 -Mk 11,1-10 
 -Iz 50,4-7  
 -Fil 2,6-11 
 -Mk 14,1 – 15,47 
 

 
 

 

KERESZTÚT 
 

A Don Bosco Oratórium  
Keresztút Imádsága 

az egyházközségi honlapon 
megtekinthető, ajánljuk  

a Kedves Testvérek 

figyelmébe! 

http://erdokertes.vaciegyhazmegye.hu/
mailto:rolik.robert@vaciegyhazmegye.hu

