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Magvetés 
Monori Nagyboldogasszony plébánia közösségeinek hírlevele 

2020 - A NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS ÉVE 

Kedves Testvérek, kedves Monoriak! Ebben a polgári évben 
nagy egyházi mozgások lesznek: egyházmegyénk Jézus Szíve 
nagykilencedet hírdet januártól - szeptemberig, a nagyböjtünk 
egy belső missziós nagyböjt lesz, júniusban egyházmegyei 
találkozó lesz a plébániák részvételével, szeptemberben a 
katolikus világ Budapestre figyel a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus miatt és biztos lesz még 
kiemelkedő program, amit ma még nem tudunk. A monori  
közösség életerős, szolgálatra kész, erős evangelizációs tudattal. 

A nagyböjti belső missziónkkal a közösségtudatot és az identitásunkat szeretnénk 
meghatározóan megjeleníteni és fejleszteni az imádságos alkalmakon, a tanításokon, a 
közösség együttmozgásával feltárni a pókhálós zugokat, új erőt lehelni mindennapi egyéni 
és plébániai életünkbe. Szeretném a telepi, monorierdei, vasadi közösségeket is 
megerősíteni és a közösségek között egy intenzívebb kapcsolatot teremteni, hiszen mi 
összetartozunk! Merjétek jobban megnyitni tehetségeteket Isten előtt a közösség 
szolgálatában. Annyi feladat lenne, de a munkás kevés! Ez az év legyen közösségünk 
újjászületésének ideje az imádságban, szolgálatban, tanításban. Ipoly atya 

JÉZUS SZÍVE NAGYKILENCED 
A Nemzetközi 
Eucharisztikus 
Kongresszus 
szeptemberben 
lesz. Addig kilenc 
elsőpéntekünk egy 
imádságos 
lehetőség, hogy 

készüljünk erre a nagy alkalomra. Mi is 
becsatlakozunk egyházközségeinkkel. Ez a 
nagykilenced egy jó lehetőség, hogy a Jézus 
Szíve családok sorát is rendezzük 
környezetünkben. Kérem, jelentkezzenek 
január elsőpéntekjéig nálam (Ipoly atyánál 
személyesen vagy telefonon +36 30 156 08 29) 
a régi tagok és azok, akik ebben a szép 
megújulásban szívesen vennének részt! 

Közösségünkben is szeretnénk nagy hangsúlyt 
fektetni a meghirdetett nagykilenced nyomán. 
Januári elsőpénteken ünnepélyesen leszünk 
együtt. Vendégünk lesz az esti szentmisében 
DR. VARGA LAJOS váci s.püspök úr. Ő 
mutatja be a szentmisét és indítja el az 
elsőpéntekeinket! 

HÁZSZENTELÉS 
A polgári év kezdetén Vízkereszt ünnepe után 
hagyomány, hogy családi otthonokra áldást 
kérnek a benne lakók. A bejárati ajtóra a pap 
felírja: 20+C+M+B+20 - Christus mansionem 
benedicat - Krisztus áldja meg ezt a hajlékot! 
Házszentelési szándékát és időpontot Ipoly 
atyánál lehet egyeztetni személyesen vagy a 
+36 30 156 08 92-es telefonon. 
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ÖKUMENIKUS IMAHÉT 
Nagy hagyománya van Monoron a történelmi 
egyházak között az ökumenikus imahét 
megtartásának. Idén január 19-26-a között 
fogunk templomainkban találkozni, hogy 
imádkozzunk közösen a keresztények 
egységéért. Idei imahét anyagát a Máltai 
testvérek állították össze. Málta kiemelkedő 
keresztény gyökerekkel rendelkezik. Szent Pál 
többször is megfordult ott, imádságra buzdítva 
a közösséget. Alapige az Apostolok 
Cselekedeteiből való: „…nem mindennapi 
emberséget tanúsítottak irántunk …igen 
emberségesen bántak velünk…” (ApCsel 
28,2) - A nyolc napra vonatkozó gondolatok és 
az istentiszteleti szolgálat az Apostolok 
Cselekedeteinek szövegére fog összpontosítani. 
A nyolc nap témái: 1. nap: Megbékélés: a 
rakomány kidobása 2. nap: Megvilágosodás: 
Krisztus világosságának keresése és 
megmutatása 3. nap: Reménység: Pál üzenete 
4. nap: Bizalom: Ne félj, csak higgy! 5. nap: 
Erő: a kenyér megtörése az útra 6. nap: 
Vendégszeretet: a nem mindennapi emberség 
bemutatása 7. nap: Megtérés: szívünk és 
elménk megváltozása 8. nap: Nagylelkűség: 
elfogadás és adás. A monori keresztény 
közösségek január elején osztják fel a 
templomok szolgálatait. Kérjük, figyeljenek a 
hirdetésekre! 

HÁZASSÁG HETE FEBRUÁRBAN 
Idén is odafigyelünk a házasokra. 
Egyházközségünk is szervez programokat a 
Házasság Hetéhez kapcsolódóan. Az idei 
gondolat szlogenje: CSAPATJÁTÉK 
SZERELEMMEL! - Semsei Rudolf üzletember 
és felesége, Dobay Eszter lesznek a hét idei 
arcai. 

JEGYESOKTATÁS 
Január 11-én, szombaton 10:00-tól várjuk az 
idei jegyeseket tájékoztatásra a plébánia 
nagytermébe. Jelentkezni lehet a plébánia 

honlapján és a fenti napon a helyszínen. A 
jegyesoktatás csoportosan történik előzetes 
jelentkezéssel a Jegyesinformációs oldalon 
megjelölt időpontokra. Egy megfelelő 
szombatot kell kiválasztani minden párnak. 

HITÉLETI FELMÉRÉS 
Nagyon köszönöm minden Testvérnek, akik 
kitöltötték az online felmérést. Várakozáson 
felüli számban érkeztek be adatok. Ennek 
kiértékeléséhez hosszabb idő kell. Reményeink 
szerint még nagyböjt előtt bemutatásra 
kerülhet a kiértékelt anyag. 

FARSANGI MULATSÁG 
A katolikus egyházközség az öröm és a 
kulturált szórakozás helye is Krisztusban. Idei 
farsangunk hagyományosan a városi 
Művelődési Házban kerül megrendezésre 
2020. február 8-án. A szervezés már 
elkezdődött. Hamarosan a honlapon és 
Facebook oldalon hírt adunk a részletekről. 

EGYHÁZTANÁCS JANUÁRI IDŐPONTJA 
2020. január 26. Szentmise után rövid 
szentségimádás, közösen vonulunk át a 
plébániára. 

1956 - DOKUMENTUM FILM, BESZÉLGETÉS 
AZ ALKOTÓVAL 
Január 7-én, kedden este 18:45 a 
Cserkészházban filmvetítésre kerül sor az 
1956-os forradalomról 18:45-es kezdettel. 
Vendégünk lesz a dokumentumfilm alkotója, 
Molnár Csaba rendező. A film kb. 60 perc, 
utána beszélgetés az alkotóval. 

ORSZÁGOS LELKIPÁSZTORI-TEOLÓGIAI 
NAPOK 2020 - EGER 
Két testvérünk képviseli a monori plébánia 
közösségét az egri Országos Lelkipásztori-
Teológia Napokon január 27-30-a között, 
aminek idei témája az Eucharisztia köré épül. 
Mottója: Élet, megújulás, küldetés az 
Eucharisztiából „Szerette övéit, a végsőkig 
szerette őket” (Jn 13,1) 

BETEGEK SZENTSÉGÉNEK KÖZÖSSÉGI 
KISZOLGÁLTATÁSA 
60 év feletti testvéreink minden évben 
felvehetik a betegek kenetét közösségben. Idén 
február 11-én, kedden az esti (18:00) 
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szentmisében szolgáltatjuk ki e szentséget. A 
felvétel együtt jár a szentgyónás elvégzésével 
és a szentmisében való szentáldozással. 
Előzetesen jelentkezni kell.  

Lelki felkészülés: február 10. hétfő 
15:00-18:00 elmélkedések a plébánián. A 
felkészülés alatt gyónásra is lesz lehetőség! 
Betegek kenetének kiszolgáltatása: február 
11-én, kedden a 18:00 szentmisében 

JEGYEZD BE A NAPTÁRADBA 

Elsőpénteki időpontokat! 
Házasság hete - február 
9-16. 
Házaspárok megáldása a 
Nagyboldogasszony 
templomban - február 9. 
(ezzel kezdődik a Házasság 

hete monori program sorozat) 
“Békesség e háznak”- házszentelés Vízkereszt 
után, azoknak, akik kérik 
Farsangi mulatság - február 8. 
Betegek világnapja - február 11. - betegek 
szentségének közösségi felvétele 
Hamvazó szerda - február 26. 18:00 szentmise 
Közösségi  belmisszió - február 26-április 8. 
Búcsú Monorierdőn - május 1. Munkás Szent 
József 11:00 -  
Máriás Május Monoron - egész hónapban - 
litánia, máriás katekézis a templomban, máriás 
zarándoklat 
Májusi zarándoklat - május 7. péntek 
Búcsú Jézus Szíve főünnepén, Jézus Szíve 
kápolna (telepi templom) - június 19. 18:00 - 
Beer Miklós ny. püspök lesz a vendégünk 
Búcsú Vasadon - június 20. 17:00 -  
Te Deum - június 16. vasárnap 09:30 

Fazakas Zsolt diakónussá szentelése Vácott - 
június 20. 10:00 Vác, Székesegyház 
Nagyszülők megáldása - július 25. 18:00, 
nagytemplom - Szent Joákim és Anna 
Diakónus találkozó - augusztus  
Nagyboldogasszony búcsú - augusztus 15. 
18:00 - Pásztor Zoltán, Kassai Egyházmegye 
helynöke, a dóm plébánosa lesz vendégünk 
Szent István napi majális - augusztus 20. 
10:00-14:00 Jézus Szíve kápolna, Monor 
Veni Sancte - szeptember 1. vasárnap 09:30 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus - 
szeptember 13-20. A programokra előzetesen 
kell jelentkezni az esemény honlapján. 
Zarándoklat Rómába - szeptember/október 
fordulóján  
Októberi zarándoklat - október elején 
Kápolna ünnep Vasadon - november  29. 
vasárnap 16:00 - Boldog Charles de Foucauld 
(dec. 1.) - Molnár Attila Brúnó, kórházlelkész, 
Miskolc 

VASÁRNAPOK BEOSZTÁSA 
2020. JANUÁR 
5. KARÁCSONY UTÁNI II. VASÁRNAP 
08:00 Jézus Szíve Templom (telep) Török 
László 
09:30 Nagytemplom, Ipoly atya 
11:00 Monorierdő, Heckenast Kornél 
16:00 Vasad, Hován László 
18:00 Nagytemplom, Fazakas Zsolt 

6. HÉTFŐ - URUNK MEGJELENÉSE - 
VÍZKERESZT, parancsolt ünnep 
18:00 Nagytemplom, Virágh József atya 

12. VASÁRNAP - URUNK 
MEGKERESZTELKEDÉSE, ünnep 
08:00 Jézus Szíve Templom (telep), Ipoly atya 
09:30 Nagytemplom, családos és ifjúsági 
szentmise, Ipoly atya 
11:00 Monorierdő, Hován László 
16:00 Vasad, Ipoly atya 
18:00 Nagytemplom, Török László 

SZERDAI MONORIERDŐI ÁLLANDÓ 
PROGRAMOK
16:00 gyermekhittan
18:00 felnőtt hittan vagy szentmise

www.monorplebania.hu
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19. VASÁRNAP - “A” ÉV - ÉVKÖZI 2. 
VASÁRNAP 
Ma kezdődik az Ökumenikus imahét 
08:00 Jézus Szíve Templom (telep), Gajdos 
László 
09:30 Nagytemplom, Ipoly atya 
11:00 Monorierdő, Ipoly atya 
16:00 Vasad, Huszthy Tamás 
18:00 Nagytemplom, Török László 

26. VASÁRNAP - “A” ÉV - ÉVKÖZI 3. 
VASÁRNAP 
Születésnaposok és névnaposok köszöntése! 
08:00 Jézus Szíve Templom (telep), Ipoly atya 
09:30 Nagytemplom, Ipoly atya 
11:00 Monorierdő, Kazi Szabolcs 
16:00 Vasad, Török László 
18:00 Nagytemplom, Ipoly atya 

JANUÁRI PROGRAMOK 

Január 1. A Béke Világnapja - Őszentsége, 
Ferenc Pápa üzenete a Béke 53. Világnapjára  - 
"A béke mint a remény útja: Párbeszéd, 
megbékélés és ökológiai megtérés" 

Január 6. - Baba-mama klub 9:30 Hogyan 
befolyásolja a táplálkozás a beszédfejlődést, 
hangképzést? Előadó: Kránitzné dr. Szabó 
Ágnes - logopédus 

Január 18. (szombat, 15:00) Filmklub a 
Plébánián - Levelek Istenhez 

Január 20. - Baba-mama klub 9:30 Nekem 
sikerült! Babák alvása, altatása - a beszélgetést 
vezeti: Németh Ágnes gyakorló anyuka 

CSOPORTOK 

6. hétfő - Bibliakör elmarad, 9:30 Baba-mama 
klub, 17:30 Csendes szentségimádás 
7. kedd - 16:30 Mária Légió, 18:30 Igekör 
elmarad 
8. szerda - 19:30 Neokatekumenális Út 
Közösség 
13. hétfő - 18:00 Mustármag Közösség, 19:00 
Haladó katekumen csoport 
14. kedd - 16:30 Mária Légió, 19:00 Szent 
Erzsébet csoport 
20. hétfő - 9:30 Baba-mama klub, 17:30 
Csendes szentségimádás, 18:30 Bibliakör 
21. kedd - 16:30 Mária Légió, 18:30 Igekör 
27. hétfő - 18:00 Mustármag Közösség, 19:00 
Haladó katekumen csoport 
28. kedd - 16:30 Mária Légió, 19:00 Szent 
Erzsébet csoport 
Minden csütörtökön 16:30-kor 
Szentségimádás a Jézus Szíve kápolnában 
(telep) 

PLÉBÁNIA HIVATAL 
- Hétfő, kedd, szerda, péntek 08:00-12:00 
- iroda@monorplebania.hu 
- Ipoly atya +36 30 156 08 92

PÉNTEKI PLÉBÁNIA-GRUND ÁLLANDÓ 

MONORI PROGRAMJAI 

15:15   gyermekfoglalkozás, hittan 

16:30 elsőáldozási és bérmálkozási 

felkészítő 

19:00 ifjúsági hittan, Cserkészház
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