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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XIX. évfolyam 12. szám 2021. DECEMBER/Karácsony 

 

 

KARÁCSONY ÜZENETE 
 

Az első karácsony óta lehetünk igazán tisztában emberi mivoltunk értékességével és 

méltóságával. Jézus osztozott emberi sorsunkban. Megtapasztalhatóvá tette számunkra 

az Istent. Mert Jézus nem valamit adott, hanem önmagát. Tehát mindannyian 

megajándékozottak vagyunk. Erről feledkezett el a jóléti társadalom, amelyben élünk, 

és amely sajnos, hat ránk is. Isten „nem kímélte” Szent Józsefet, az Istenanyát és Jézust 

a földi nyomorúságtól. Hogy szamárháton több napos járóföldet tegyen meg, senki sem 

kívánná a mai kismamáktól. Máriának természetes, hogy engedelmeskedjen a 

törvénynek. Eszébe sincs félni, aggódni, noha emberileg neki sem volt könnyű. Mitől 

kellene tartania Máriának, ha Isten vele van? Mi érhetné Isten beleegyezése, akarata 

nélkül? A mi életünkben ugyanígy történik. Nem az a kérdés aggasztó helyzetben, hogy 

Isten keze milyen eseményeken keresztül vezet, hanem csak az, hogy az ő kezébe 

kapaszkodunk-e? 
Szent Családot éjszakára senki se fogadta be Betlehemben. A közöny, mulasztás bűne 

ma is jelen van. Nem lenne annyi rossz a világban, ha mindenki csak a saját 

lehetőségein belül nem mulasztaná el a jót, amit megtehet. A Szűzanya nem dicsekedett 

kiválasztottságával és születendő gyermeke személyével. És ha tette volna is, ki hitt 

volna neki? Vajon ha az Istenanyát, majd az Isten Fiát is elutasították, jogot formálhat-

e bárki a különbségtételre, ember és ember között? Isten Fia minden ember 

üdvösségéért jött. Előtte mindnyájan Isten Irgalmára szoruló, megtérésre hívott, 

végtelenül szeretett emberek vagyunk. Mi keresztények ennek az Irgalomnak vagyunk 

tanúi és továbbadói itt a Földön.  
Isten szeretetének továbbadását tapasztaltam meg szüleim szeretetén keresztül is, akik 

velem együtt hat gyermeket vállaltak. Bizonyára nem volt könnyű nekik felnevelni 

minket, különösen abban a korszakban, amelyben gyerekkorunkat töltöttük. De 

lehetőségeikhez mérten, előteremtettek mindent, amire szükségünk volt. És megadták 

számunkra az élet nélkülözhetetlen ajándékait: hitet, erkölcsi tartást, az önzetlen 

szolgálat és a vendégszeretet megannyi szép példáját. Erre van leginkább szükség, 

ebben a feje tetejére fordított világban. E gondolatokkal kívánok minden kedves 

olvasónak, és minden kedves jóakaratú erdőkertesi testvérünknek, Isten áldotta, boldog 

és békés karácsonyt!       Rolik Róbert 
 

AZ IMAAPOSTOLSÁG IMASZÁNDÉKA 
2021. DECEMBER–EVANGELIZÁCIÓS – Imádkozzunk a hitoktatókért, akik Isten 
Igéjének hirdetésére kaptak meghívást, hogy bátran és kreatívan tudjanak a 
Szentlélek erejében tanúságot tenni!  
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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 
 

KARÁCSONYI MISEREND 

 
URUNK SZÜLETÉSE – Parancsolt ünnep! 
Karácsony – december 25. 

Éjféli mise:                             Éjfélkor 
 -Iz 9,1-3.5-6  
 -Tit 2,11-14 
 -Lk 2,1-14 

Ünnepi mise:                                 8:00 

 -Iz 52,7-10  
 -Zsid 1,1-6 
 -Jn 1,1-18 
 

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA* (dec.26.) 

 -1Sám 1,20-22.24-28               8:00 

 -1Jn 3,1-2.21-24 
 -Lk 2,41-52 
 

SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA – Parancsolt ü.! 

Előesti mise (dec.31.):               18:00 

Ünnepi mise (jan.1.):                    8:00 

 -Szám 6,22-27 
 -Gal 4,4-7 
 -Lk 2,16-21 
 

KARÁCSONY UTÁNI 2. VASÁRNAP* (jan.2.) 

 -Sir 24,1-4.12-16                      8:00 

 -Ef 1,3-6.15-18 
 -Jn 1,1-18 
 

URUNK MEGJELENÉSE – Parancsolt ünnep! 
Vízkereszt – január 6. 

 -Iz 60,1-6                                18:00 

 -Ef 3,2-3a.5-6 
 -Mt 2,1-12 
 

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE* (jan.9.) 

Előesti mise (jan.8.):                  18:00 

Ünnepi mise (jan.9.):                    8:00 

 -Iz 40,1-5.9-11 v. Iz 42,14.6-7  
 -Tit 2,11-14; 3,4-7 
 -Lk 3,15-16.21-22 
 

*Parancsolt ünnep = kötelező ünnep,  

minden vasárnap és azok a főünnepek, amelyeken 
a hívők kötelesek Szentmisén részt venni, vagy az 

ünnep napján, vagy az előző nap estéjén. 

SZENTMISÉK RENDJE 
 

HÉTKÖZNAPI SZENTMISE: 
DEC. 27. HÉTFŐ: 8:00 órakor  
JAN. 3. HÉTFŐ: 18:30 órakor 

JAN. 6. CSÜTÖRTÖK: 18:00 órakor 
 

VASÁRNAPI SZENTMISÉK: 
VASÁRNAP:  8:00 órakor 

 

GÖRÖG KATOLIKUS LITURGIA: 
minden hónap 2. és 4. 

VASÁRNAPJÁN: 11:30 órakor 
 

ERDŐKERTESI RÓMAI 
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 

2113 Erdőkertes, Fő út 53.  
Bankszámla szám: 

66000042-11026235 

ELŐKÉSZÜLET A SZENTMISÉRE 
 

1. Hálát adok valamiért Istennek… 
2. Kérek valamit Istentől…  
(amit magamtól nem tudok elérni) 
3. Megkeresem, hogy mi az én áldo-zatom, 
amit most a Szentmisében hozzáteszek 
Jézuséhoz… 

 

KARÁCSONY ELŐTTI GYÓNTATÁS 
 

VERESEGYHÁZON:  
DEC. 18. szombat 15:00 órától 
 

ERDŐKERTESEN: 
DEC. 20. hétfő 18:00-20:00 óra között, 
illetve, amíg lesznek gyónók. 
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