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 AZ ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE   
 

FORRÁS 
XX. évfolyam 2. szám 2022. FEBRUÁR 

 

SIMON IMÁJA 
Imádott Uram, Jézus! Életem legboldogabb napja volt a mai, hiszen megtaláltam az értelmet 
benne. A mai napon, amikor beszálltál a hajómba, azzal együtt beléptél az életembe örökre és 
végérvényesen. Micsoda öröm, hogy az én hajómból tanítottad a te szent igazságodat a 
tömegnek. Nem gondoltan, hogy egyszer neked kell valamim. Most már tudom, hogy nemcsak a. 
hajómra volt szükséged, hogy taníts, hanem rám, teljes valómra, azért, hogy életemnek célt adj. 
„Evezz a mélyre...!” – bíztattál. És én szavadra a mélyre evezek, és bár emberi ésszel 
reménytelenül, de kivetem a hálót, mert bízok benned. És te, drága Jézus, ezerszeresen 
megjutalmazod a bizalmamat, és előre vetíted életem feladatát: a te szavadra történő halfogást.  
Micsoda óriási ajándék és felfoghatatlan kegyelem ez számomra, méltatlan bűnös számára! Lábad 
elé borulok, és így kérlek: „Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!” Félelem fog el a te 
nagyságod láttán, és a feladathoz való kicsinységem tudatában. Ó, Uram, adj hitet, és bátorságot 
a szívembe a küldetéshez, hogy emberek halásza lehessek a te szavad szerint. Életem Ura és 
parancsolója, mindenemet elhagyva követlek téged örökké. Ámen. (Lk 5,1-11) 
 

BETEGEK SZENTSÉGE – 2022 
A Betegek Világnapjához kapcsolódóan február 14-én, hétfőn 18:30-kor kezdődő 
Szentmise keretében lesz a betegek szentségének ünnepélyes kiszolgáltatása 
templomunkban. Azok jelentkezhetnek a sekrestyében, akik betöltötték 65. 
életévüket, vagy valamely súlyos betegség keresztjét hordozzák. A szentség 
felvétele a szentgyónás kötelezettségével jár. Aki tud olyan testvérünkről, aki 
szívesen felvenné a szentséget, de nem tud a templomba eljönni, kérjük, adja meg 
a címét a sekrestyében! 
 

CSALÁDOS SZENTMISE – FEBRUÁR 
Február 20-án, a vasárnap reggel 8:00-as Szentmisén az erdőkertesi családos 
közösség vállal szolgálatot. Biztatunk ugyanakkor mindenkit, jelentkezzen bátran 
felolvasónak, írjon személyes könyörgést, kapcsolódjon be ministránsként az oltár 
körüli, illetve énekhanggal vagy hangszerrel a zenei szolgálatba. Énekpróba 
február 19-én szombaton 17:30-tól lesz a közösségi teremben. A 
könyörgésekkel kapcsolatban Szőnyi Jánost, a zenei szolgálattal kapcsolatban 
Uracs Miklóst lehet keresni a sekrestyén keresztül. Az alkalom után mindenkit 
várunk szeretettel egy szeretetvendégségre, beszélgetésre a közösségi teremben. 
 

AZ IMAAPOSTOLSÁG IMASZÁNDÉKA 
2022. FEBRUÁR–EGYETEMES – Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt 
élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy 
folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.  
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FÉLÓRÁS CSENDES 

SZENTSÉGIMÁDÁS 

 
Minden szombaton közvetlenül 

a 18:00 órai Szentmise után! 

 

 

 

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 
 

VASÁRNAPOK 
 

Évközi 5. vasárnap (febr.6.) 
 -Iz 6,1-2a.3-8 
 -1Kor 15,1-11 
 -Lk 5,1-11 
 
Évközi 6. vasárnap (febr.13.) 
 -Jer 17,5-8 
 -1Kor 15,12.16-20 
 -Lk 6,17.20-26 
 
Évközi 7. vasárnap (febr.20.) 
 -1Sám 26,2.7-9.12-13.22-23 
 -1Kor 15,45-49                Családos 
 -Lk 6,27-38                                     mise 
 
Évközi 8. vasárnap (febr.27.) 
 -Sir 27,5-8                       Gyűjtés: 
 -1Kor 15,54-58                  katolikus 
 -Lk 6,39-45                          iskolák 
 

 

SZENTMISÉK RENDJE 
 

VASÁRNAPI SZENTMISÉK: 
SZOMBAT ESTE: 18:00 órakor 

VASÁRNAP:  8:00 órakor 
 

HÉTKÖZNAPI SZENTMISE: 
HÉTFŐ: 18:30 órakor 

ÜNNEPEK ALKALMÁVAL HIRDETÉS SZERINT 
 

 

ERDŐKERTESI RÓMAI 
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 

2113 Erdőkertes, Fő út 53.  
Bankszámla szám: 

66000042-11026235 
ADOMÁNYAIKAT KÖSZÖNJÜK! 

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… 
 

PLÉBÁNIAI IRODAÜGYELET 
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  
 

Irodavezető: Wirth Beáta 

HÉTFŐ: 16:00 -18:00 

KEDD: 8:00 -12:00 

30/261 5521 

wirthbea@gmail.com 

SZERDA: SZÜNNAP 

Minden elsőpénteket megelőző hétfőn, a 
Szentmise előtt fél órával, 18:00 órától gyóntatás 

 
 

Elsőpénteki Szentmise 18:30 órakor 
Veresegyházon, a Szentlélek templomban. 
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