AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE

FORRÁS

XIX. évfolyam 5. szám

2021. JÚNIUS

TEMPLOMBÚCSÚ
Pénteken, június 11-én lesz Jézus Szent Szívének főünnepe, templomunk
felszentelésének 80. évfordulója. A 18:00 órai ünnepi Szentmisét,
amelyben hálát adunk a tanévben kapott kegyelmekért is, Rolik Róbert
plébános atya mutatja be. Szeretettel várunk mindenkit a Szentmisére és az
azt követő templomkerti kötetlen együttlétre. (Agapét most nem tartunk.)

TEMPLOMSZENTELÉS 80. ÉVFORDULÓJÁRA
Az Erdőkertesi Jézus Szíve Római Katolikus Templom 80 éves múltra tekint vissza.
1930-ban öntették az első harangot a hívek, mely téglából épített haranglábra volt helyezve (ez a mai
kis harang). Ez olvasható a harang egyik oldalán: „Szent Imre herceg tiszteletére.”
Másikon: „SZENT HÁROMSÁG EGY ÖRÖK ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÉS SZŰZ SZENT IMRE
TISZTELETÉRE ADOMÁNYOZTÁK VARGA GÉZA ÉS FELESÉGE BURIK GIZELLA 1930. JÚNIUS
HÓ 9-ÉN PÜNKÖSDKOR” - „Öntötte Szlezák László harangöntő Magyarország aranykoszorús
mestere Budapesten” - „SZŰZ SZENT IMRE HERCZEG KÖNYÖRÖGJ SZÜNTELEN A SZEGÉNY
MAGYAR IFJÚSÁG SZŰZI ÉLETÉÉRT ÉS ÁRVA MAGYAR HAZÁNKÉRT”. (Ezt a harangot egy
vegyes házasságban élő család adományozta, olyan föltétellel, hogy a „lélekharang” minden
felekezetbéli halálakor és temetésekor szólaljon meg a faluban addig, amíg ők élnek. Ugyanis az
egyikük római katolikus, a másikjuk reformátusvallású volt. /Ez a gyakorlat fennmaradt,
megőriztük, mivel csak a római katolikus templom tornyában voltak harangok/ Ma már
mindhárom templom tornyában található harang.)
1937-ben történt Erdővároson a Templom alapkő letétele, majd 1941. június 6-án Jézus Szíve
Ünnepéhez kapcsolódva szentelték fel a Templomot Jézus Szíve tiszteletére.
Közel 5 éven keresztül épült a Templom, az akkori helyzet és pénzhiány miatt. Először a templom
szentélye, és a templomhajó készült el, a torony nélkül.
Ez az egyetlen templom, mely Pest környékén a két világháború között Bauhaus stílusban épült.
Bauhaus stílusjegyek: Ez a stílus ötvözte a régit az újjal, úgy a középületeket, mint családi
házakat. Az akkori kor építőanyagait felhasználva. Beton (mennyezet), vas (ablakkeretek, osztók),
bádog (tornyok sisakja), hagyományos tégla (épület), cserép (tető), üveg (ablakok), stb.
A templomhajó és szentély ablakok, főbejárat, szentélyt elválasztó boltívei román stílusúak, de ezt a
mennyezeten megtöri az egyenes betonfedés, ott nem folytatódik boltívben, nincs kupola. A szentély
ugyanígy 5 szögben indul, de a mennyezete gótikus vonalvezetésű, - de a gótikus ívelés, megszakad.
Egyhajós templom. A jobb oldalon csatlakozik hozzá a négyszög alaprajzú, egyenes, bádog
gúlasisakkal fedett torony, tetején réz gömbön álló kereszt.
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A TORONY 1946–ban épült hozzá a templomhoz, a templomkerti kis haranglábból ide került fel a
Szent Imre harang.
1955-ben a Lourdes-i barlang készült el, mely a kis torony alatt helyezkedik el.
1956-ban készült el az első Mária-oltár, feltételezhetően az akkor kapott Mária-képpel.
Az olajfestmény Mária-kép, Feszty Masa Mária festőművész alkotása (1955). Feszty Masa Mária
1895. január 31-én született Budapesten. Élete utolsó két és fél évét a Borsod megyei Domaházán
töltötte, örömteli munkával. Itt halt meg 1979. március 1-én. A Kerepesi temetőben nyugszik
1965-ös esztendőben újabb harang került a toronyba, „Jézus Szíve” tiszteletére öntették, ez szólal
meg minden délben a Nándorfehérvári győzelem emlékére. E harangon található üzenet:
A TEMPLOM, ÉS A LELKÉSZ 25 ÉVES JUBILEUMÁRA ÖNTETTÉK AZ ERDŐKERTESI HÍVEK
DUCSÁK ISTVÁN HARANGÖNTŐVEL ŐRSZENTMIKLÓSON 1965 ÉVBEN JÉZUS SZENT SZIVE
TISZTELETÉRE. A harang köpenyét egy szép mívű, Jézus Szíve féldombormű díszíti.
Így a toronyban két harang lakik.
1973-tól kezdődően került kialakításra a Templomban az új liturgikus tér.
A szembemiséző asztal (oltár) bútorlapból készült, a régi gótikus oltár kikerült, helyébe a ma is
látható oltár került megépítésre a hármas papi ülőrésszel és a kovácsoltvassal díszített
oltárszekrénnyel, örökmécsessel, asztali talpas feszülettel, 2 db gyertyatartóval.
Ezt Vitay Attila váci egyházmegyés pap tervezte.
A két darab ikonos görög liturgikus oltár később került hozzá kiegészítésre.
Mendlik Lajos festő, (Székesfehérvár, 1903. okt. 14. - Bp., 1985. jan. 15.) nagyméretű „KRISZTUS”
olajfestménye (1972), ebben az időszakban került adományként templomunkba. (A festő,
akvarelleket, főként arcképeket, aktokat és tájképeket festett)
1995-től kezdődő időszakban új mellékoltár készült a szószék, neogótikus stílusában (alatta a nyitható zárható Betlehem, Szentsír) és restaurálásra került a keresztelő kút és a gyóntatószék is.
2000-ben, az ezredfordulón vehették birtokba a közösségi termet a hívek és közösségek.
2001-től 24 darab új pad készült el a templomban- évenként 12-12.
2003-2004-2005. években folyamatosan a templomablakok cseréje történt meg, több fázisban.
2006-ban elkészült a templom melegvizes padfűtése.
2007-ben a szélfogót lezáró boltíves bejárati ajtaja készült el.
2009-ben valósult meg a plébánia épület átépítése.
2017-ben a templom teljes belső felújítására került sor, egyúttal elektromos padfűtés került
kialakításra.
2017-ben új, sípos „láda-orgona” került vásárlásra.
A Templommal egyidős, 80 éves, a Monstrancia, cibórium és a miséző kehely paténával, mely „Dr.
Balázsy Ferenc és családja felajánlása, 1941. VI. 6.” a templomszentelésre. (vésete, talpán
olvasható)
80 esztendő nem olyan nagy idő egy templom életében.
A jó Isten áldása legyen azokon lelkipásztorokon, akik Isten Országát és házát építették, és erre
buzdították Isten népét.
Isten áldja meg azokat a testvéreket is, akik áldozatos munkájukkal és anyagi támogatásukkal
hozzájárultak a templomunk és a hozzá kapcsolódó közösségi ház építéséhez, berendezéséhez,
fenntartásához, a gondozott kert, és környezet létrejöttéhez.
Fényképekkel kiegészített változat hamarosan megtekinthető lesz a honlapon.
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EZÜSTMISE
Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén, június 29-én kedden lesz
Molnár Zsolt atya pappá szentelésének 25. évfordulója, vagyis ezüstmiséje. Az
ünnepi szabadtéri Szentmise 17:00 órakor lesz a kosdi templomkertben.
Hogy a helyi szervezők munkáját segítsük, kérjük a Kedves Testvéreket, hogy
részvételi szándékukat jelezzék Jácinta nővérnél (30/4585659) június 12-ig,
az ajándékhoz hozzájárulni szintén nála lehet.
IMÁDSÁG A JÁRVÁNY ÁLDOZATAIÉRT
Mennyei Atyánk! Hűséges Istenünk! A veszteség, a bezártság, a betegség, a tanácstalanság
terhe sújtott minket az elmúlt időben. Gyászolunk. A Te kezedbe ajánljuk azokat, akik elmentek.
Bocsásd meg bűneiket, és adj nekik örök üdvösséget! Tőled kérünk vigasztalást az itt
maradóknak. Számba vesszük veszteségeinket, keressük egymást, az újrakezdés lehetőségét,
és keresünk Téged, az élet Urát és megtartóját. Kérünk, Szentlelked által mutasd meg nekünk
szándékodat, amikor meg akarjuk érteni azt, ami körülöttünk és bennünk történik. Köszönjük,
hogy megtartottál minket ebben a bajban és megpróbáltatásban. Köszönjük, hogy vannak, akik
ott állnak a betegek mellett. Ők naponta azért dolgoznak, hogy megmentsék életünket a
járványtól. Adj nekik továbbra is erőt, kitartást, hitet és reménységet. Adj nekünk is erőt és
figyelmet, hogy meglássuk a bajbajutottakat, és segíteni tudjunk nekik. Mutass utat nekünk, akik
ezután jobban, szebben, nagyobb hittel és szeretettel akarunk élni. Áldd meg egyházunkat,
hazánkat és minden embert, akiknek életet ajándékoztál. Jézus Krisztus, a Te Fiad által. Ámen.

AZ IMAAPOSTOLSÁG IMASZÁNDÉKA
2021. JÚNIUS–EGYETEMES – Imádkozzunk a fiatalokért, akik keresztény
közösségek támogatásával készülnek a házasságra, hogy növekedjenek a
nagylelkű, hűséges és türelmes szeretetben!

CSENDES
SZENTSÉGIMÁDÁS

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.

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

CSALÁDOS SZENTMISE

Június 13. vasárnap 8:00

Kedvezményezett bankszámla száma:

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.

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

SZENTMISÉK RENDJE

Krisztus Szent Teste és Vére
Úrnapja – főünnep (jún.6.)
-Kiv 24,3-8
-Zsid 9,11-15
-Mk 14,12-16.22-26

HÉTKÖZNAPI SZENTMISE:
HÉTFŐ: 18:30 órakor
ÜNNEPEK ALKALMÁVAL HIRDETÉS SZERINT

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

Jézus Szent Szíve - Templombúcsú
főünnep (jún.11.)
18:00
-Oz 11,1.3-4.8c-9.
-Ef 3,8-12.14-19
-Jn 19,31-37

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

Évközi 11. vasárnap (jún.13.)
-Ez17,22-24
Családos
-2Kor5,6-10
-Mk 4,26-34
Évközi 12. vasárnap (jún.20.)
-Jób 38,1.8-11.
-2Kor 5,14-17
-Mk 4,35-41

erdokertes.vaciegyhazmegye.hu

PLÉBÁNIAI IRODAÜGYELET

Évközi 13. vasárnap (jún.27.)
-Bölcs 1,13-15;2,23-24
-2Kor 8,7.9.13-15
-Mk 5,21-43

2112, VERESEGYHÁZ Szentlélek tér 1-3.

Plébános: ROLIK RÓBERT

HÉTFŐ: 8:00 -12:00
PÉNTEK: 15:00 -17:00
rolik.robert@vaciegyhazmegye.hu
30/473 1402

***
Jún 24.: Keresztelő Szent János születése
Jún 29.: Szent Péter és Szent Pál apostolok
***

Irodavezető: Wirth Beáta
KEDD: 8:00 -12:00
CSÜTÖRTÖK: 14:00 -18:00
30/261 5521
wirthbea@gmail.com
SZERDA: SZÜNNAP

IMÁDSÁG AZ 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.

Minden elsőpénteket megelőző hétfőn, a
Szentmise előtt fél órával, 18:00 órától gyóntatás
Elsőpénteki Szentmise 18:30 órakor
Veresegyházon, a Szentlélek templomban.
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
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