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MAGVETÉS 
Monori Nagyboldogasszony plébánia közösségeinek hírlevele 

EGY JÓKEDVŰ KÖZÖSSÉG! Kedves Testvérek! Kedves Monoriak! Még néhány hét van hátra ebben 
a hónapban nagyböjt kezdetéig. Plébániánk farsangi mulatságra hívja közösségünk minden 
tagját, kicsinyeket és nagyokat, fiatalokat és időseket február 8-án, a monori Művelődési Házba. 
A jókedvű közösség mindig nagy élmény. Február 11-e a Lourdes-i Szűzanya ünnepe. Szent II. 
János Pál pápa erre a napra helyezte a Betegek Világnapját, mert ezen a máriás kegyhelyen 
megléte óta sok-sok testvérünk nyert gyógyulást vagy reményt egy elviselhetőbb, ágyhoz kötött 
életre. Monori közösségünkben, a napján várjuk 60 év feletti testvéreink jelentkezését erre az 
alkalomra. Aki súlyos betegségben szenved, műtét előtt áll, életkortól függetlenül részesülhet a 
szentségekben. Az Egyházunk azt kéri, hogy a betegek kenetét előzze meg egy közösségi lelki 
felkészülés, ha szükséges szentgyónás és az ünnepi szentmisén szentáldozás. Ebben a hónapban 
kezdődik a húsvétot felvezető kegyelmi időszak a nagyböjt is, mely közösségünket belülről 
megmozgató, lelkileg felfrissítő alkalommá szeretnénk tenni. Zsolt/Ipoly atya 

GYERTYASZENTELŐ - 2020. február 2-án, 
vasárnap 09:30 szentmise keretében 
ünnepli Egyházunk Urunk templomi bemu-
tatását, negyven napra a születés után. Az 
ünnepi szentmisére az oltár előtt lehet elhe-
lyezni a gyertyákat, hogy szentmise kere-
tében megáldjunk azokat. 

MONORI KERESZTÉNY SZALON - Sok 
megválaszolatlan kulturális esemény van az 
Egyház életében. Nemrég jelent meg egy kö-
tet, mely ezeket boncolgatja. Dr. Legeza 
László egyetemi tanár tart előadást Rágal-
mak és valóság címmel a könyvéhez 
kapcsolódóan. Az esten Török László előa-
dóművész (Misztrál együttes) fog zenei 
élménnyel szolgálni. Időpont: 2020. február 
5. 18:30 plébánia nagyterme. A könyv a 
helyszínen megvásárolható. 

BETEGEK KENETE - Felkészítő lelki alkalom a 
monori plébánián, a betegek kenetének 
közösségi kiszolgáltatására: 2020. február 
10-én, hétfőn 15:00-18:00 között. Amire 
várjuk testvéreinket: elmélkedés, szentségi-
mádás, rózsafüzér, gyónási lehetőség és 
szolid agapé. 2020. február 11-én, kedden 

17:45 gyermekek köszöntik az időseket, 
18:00 ünnepélyes szentmise a Lourdes-i 
Szűz Mária tiszteletére és mise keretében 
kapják meg testvéreink a betegek kenetét. 

CSAPATJÁTÉK-SZERELEMMEL! HÁZASSÁG 
HETE MONORON - 2020. február 18-án, 
kedden vendégeink lesznek: Semsei Rudolf 
és Dobay Eszter a házasság hete főszereplői 
és a Family Család magazin főszerkesztője 
Győri Virág és férje Győri Tamás evangélikus 
lelkész. Az alkalom ökumenikus jellegű lesz, 
más felekezeteket is meghívtunk. Program: 
18:00 szentmise a házasokért, utána közö-
sen vonulunk át a monori Vigadóba. 19:00 
Bemutatkozás, előadás, beszélgetés az est 
főszereplőivel. A program kb. 21:00 tart. 
Várunk: fiatalokat, akik házasság előtt van-
nak, házasokat, egyedül élőket, özvegyeket. 
Mindenkit, akit érdekel, hogy milyen egy 
csapatjáték – szerelemmel! 

TOBORZÓ - SOK SZÁJJAL, EGY SZÍVVEL - 
Monoron sokan tanultak zenélni, tudnak 
énekelni. Tegyük széppé az ünnepeket 
közös énekléssel. Minden énekelni vágyó 
lelket szeretettel várunk: - a gitáros csapat-
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ba: bármilyen hangszeren tudsz játszani, é-
nekelni, ha ott vagy, már a tudásodból adtál 
annak a közösségnek, ami oly kedves neked! 
- ha klasszikus műfajban vagy jó: a nagy-
heti passió éneklésre, a liturgia szolgálatára! 
Lehet a csapat vezetőinél és Ipoly atyánál is 
jelentkezni! 

NAGYBOLDOGASSZONY II. SZÁM – HÚSVÉT 
- Szeretettel várjuk a közösség újságjába a 
közösséget érintő írásokat, reflexiókat, 
emlékeket, húsvéti gondolatokat. Kérjük, 
hogy elektronikus formában, szerkesztés 
nélkül küldjék el.  Írások beérkezési határ-
ideje: 2020. március 13. péntek. E-mail 
cím: zsolt.atya@monorplebania.hu 

SZENTMISE SZÁNDÉKOK - Minden szent-
misére van lehetőség szándékot kérni: hála-
adásért, elhunyt szeretteinkért, egy szán-
dékra, születésnap, névnap, házassági évfor-
duló stb... A szentmise szándékokat a plébá-
nián lehet intézni hivatali időben. 

HÉTKÖZNAPI SZENTMISÉK - Hétköznap a 
reggeli szentmiséket nagy hideg esetén a 
plébánia termében tartjuk. Amennyiben 
nem találja nyitva a templomot szokott idő-
ben jöjjön a plébániára. 

FEBRUÁRI 
LITURGIKUS ÉS KÖZÖSSÉGI ALKALMAK 

1. Szombat 
•10:00 Jegyesoktatás 
•16:00 Egyháztanács 
•18:00 szentmise, Ipoly 

2. Vasárnap - GYERTYASZENTELŐ 
•08:00 igeliturgia, Jézus Szíve kápolna 
(telep) Török László 
•09:30 szentmise, Nagytemplom, Ipoly 
•11:00 szentmise, Monorierdő, Ipoly 
•16:00 szentmise, Vasad, Ipoly 
•18:00 igeliturgia, Nagytemplom, Hován 
László 

03. Hétfő  
•07:00 Szent Balázs napja, Balázsolás 
(lehetőség van 9-én, vasárnap a családi 
misében) 
•09:30 Baba-mama klub 
•17:30 Csendes szentségimádás 

•18:30 Bibliakör – Ábrám II. rész 
4. Kedd 

•16:30 Mária Légió 
•18:00 Szentmise, Ipoly atya 
•18:30 Igekör 

5. Szerda – Szent Ágota, emléknap 
•07:00 Szentmise, Ipoly atya 
•18:30 MONORI KERESZTÉNY SZALON - 
Plébánia dísztermében Dr. Legeza László 
egyetemi tanár tart előadást Rágalmak és 
valóság címmel, a nemrég megjelent 
könyvéhez kapcsolódóan. Az esten a 
Misztrál együttes előadóművésze, Török 
László zenél. 

6. Csütörtök 
•7:00 Szentmise, Ipoly atya 
•16:30 Szentségimádás, Jézus Szíve-
kápolna (telep) 

7. Péntek - Elsőpéntek 
•08:00 szentmise, Jézus Szíve kápolna, 
Ipoly atya 
•15:00 szentmise, Monorierdő, Ipoly atya 
•17:30 gyóntatás 
•18:00 Szentmise, vendég: Bógár Zsolt atya 
•19:00 Szentségimádás, alatta gyóntatás 

 8. Szombat 
•16:00 Egyházközségi farsang a 
Művelődési házban 
•18:00 igeliturgia, Török László 

 9. Vasárnap - Évközi 5. 
•08:00 Jézus Szíve-Kápolna, szentmise, 
Ipoly atya  
•09:30 Családos szentmise, házasság hete 
házaspárjainak a megáldása - Ipoly atya 
•11:00 Monorierdő, igeliturgia, Kazi 
Szabolcs 
•16:00 Vasad, igeliturgia, Hován László 
•18:00 igeliturgia, Huszthy Tamás 

10. Hétfő 
•07:00 Szentmise, Ipoly atya 
•15:00-18:00 Lelki felkészülés a betegek 
kenetére. Elmélkedés, szentségimádás, 
rózsafűzér, gyónási lehetőség! 
•18:00 Mustármag közösség 
•19:00 Haladó katekumenek 

11. Kedd – Lourdes-i Boldogságos Szűz 
Mária, emléknap  

•16:30 Mária Légió 
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•17:45 Gyermekeink köszöntik a betegek 
kenetének felvevőit 
•18:00 Szentmise, Ipoly atya - betegek 
szentségének kiszolgáltatása 
•19:00 Szent Erzsébet csoport 

12. Szerda 
•07:00 Szentmise, Ipoly atya 

13. Csütörtök 
•07:00 Szentmise, Ipoly atya 
•16:30 Szentségimádás, Jézus Szíve-
kápolna (telep) 
•19:30 imádság a Sant'Egidio Közösséggel, 
Nagytemplom 

14. Péntek 
•17:00 Szülői értekezlet az elsőáldozásra 
készülő gyerekek szüleinek (plébánián) 
•18:00 Szentmise, Ipoly atya 

15. Szombat 
•14:00 Házasság hete: közös csocsó és 
ping-pong a plébánián 
•18:00 Szentmise, Ipoly atya 

16. Vasárnap - Évközi 6. 
•08:00 Jézus Szíve-kápolna, igeliturgia, 
Gajdos László 
•09:30 Szentmise, Ipoly atya 
•11:00 Monorierdő, szentmise, Ipoly atya 
•16:00 Vasad, szentmise, Ipoly atya 
•18:00 Nagytemplom, igeliturgia-Hován 
László 

17. Hétfő 
•07:00 Szentmise, Ipoly atya 
•09:30 Baba-mama klub, Hordozási 
tanácsadás 
•17:30 Csendes szentségimádás 
•18:30 Bibliakör 

18. Kedd 
•16:30 Mária Légió 
•18:00 Házasság heti szentmise, Ipoly atya 
•19:00 Csapatjáték szerelemmel – 
Vigadóban est a vendégeinkkel 
•18:30 Igekör  

19. Szerda 
•07:00 Szentmise, Ipoly atya 

20. Csütörtök 
•07:00 Szentmise, Ipoly atya 
•16:30 Szentségimádás, Jézus Szíve-
kápolna (telep) 

21. Péntek 

•18:00 Szentmise, Ipoly atya 
22. Szombat 

•15:00 Filmklub a plébánián, a Házasság 
hete résztvevőivel együtt, Imával nyert 
csaták c. film vetítése 
•18:00 Szentmise, Ipoly atya 

23. Vasárnap - Évközi 7. - Országos gyűjtés a 
katolikus iskolák javára. 

•08:00 Jézus Szíve-kápolna, szentmise, 
Ipoly atya 
•09:30 Szentmise, Ipoly atya 
•10:30 Tapasztalatcsere a Házasság Hete 
programok élményeiről a plébánián 
12:00 imádság a Sant'Egidio Közösséggel, 
majd 
12:30 a közösség ebédre hívja barátait 
(süteményt, üdítőt szívesen várunk) 
•11:00 Monorierdő, igeliturgia, Fazakas 
Zsolt 
•16:00 Vasad, igeliturgia, Huszthy Tamás 
•18:00 Nagytemplom, igeliturgia, Török 
László 

24. Hétfő - Szent Mátyás apostol, ünnep 
•07:00 Szentmise, Ipoly atya 
•18:00 Mustármag közösség 
•19:00 Haladó katekumenek 

25. Kedd 
•16:30 Mária Légió 
•18:00 Szentmise, Ipoly atya 
•19:00 Szent Erzsébet csoport 
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MONORI MISSZIÓS NAGYBÖJT KEZDETE 

LÁTTUK! HALLOTTUK! 
TANÚSÁGOT TESZÜNK! 

Bővebb program hamvazószerdától elérhető 
nyomtatva a templomban, elektronikusan a 

honlapon és facebook oldalunkon! 
26. Szerda – HAMVAZÓSZERDA, SZIGORÚ 
BÖJT!!! 

•18:00 Szentmise, Ipoly atya - 
hamvazkodás 

27. Csütörtök 
•07:00 Szentmise, Ipoly atya 
•16:30 Szentségimádás, Jézus Szíve-
kápolna (telep) 
•19:30 imádság a Sant'Egidio Közösséggel, 
Nagytemplom 

28. Péntek, böjti nap 
•17:30 gyermekek keresztútja 
•18:00 Szentmise – MARTON ZSOLT 
püspök atyával 
•19:00 Keresztinspirációk – Kruchió 
László nagyböjti installációja a plébánia 
kerengőjében. Megnyitja Marton Zsolt váci 
megyéspüspök. Közreműködik Megyesi 
Schwartz Lúcia operaénekes. 

29. Szombat 
18:00 Szentmise, Ipoly 

Szent Ágoston püspöknek Szent János 
leveléről szóló fejtegetéseiből   

(Tract. 1, 1. 3: PL 35, 1978. 1980)   
Maga az Élet jelent meg testben 

„Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, 
amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, 
és amit a kezünkkel tapintottunk: az élet Igéjét 
hirdetjük nektek” (1  Jn  1, 1). Csak azért 
tapinthatja bárki is kezével az Igét, mert „az Ige 
testté lett, és közöttünk élt” (Jn  1, 14). De 
ennek a testté lett Igének, hogy kezünkkel 
tapinthassuk, előbb Szűz Máriától kellett 
testileg megszületnie, bár maga az Ige nem 
ettől kezdve létezik, hiszen János azt mondja 
róla, hogy „ami kezdettől fogva volt”. Nézzétek, 
mennyire alátámasztja ezt a levelét evan-
géliuma, amelyből az imént hallottátok, hogy 
„kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél 
volt!” (Jn 1, 1) Valaki esetleg úgy érthetné az 
élet Igéjét, mint valami Krisztusról szóló beszé-

det, de nem magát a Krisztus testét, amelyet 
kézzel tapintottak. Nézzétek, mi következik: 
„Igen, az élet megjelent” (1 Jn 1, 2). Krisztus 
tehát az élet Igéje. És hogyan jelent meg? Kez-
dettől fogva volt ugyan, de nem jelent meg 
nyilvánvalóan az emberek előtt: csupán az őt 
látó angyaloknak volt nyilvánvaló, akik min-
tegy kenyerükkel táplálkoztak vele. Mert mit is 
mond a Szentírás? „Angyalok kenyerét ette az 
ember!” (Zsolt 77, 25) Tehát maga az Élet 
jelent meg testben, mert megjelenése által a 
csupán lélekben látható dolog válik szemmel 
láthatóvá, hogy meggyógyítsa a lelkeket. Mert 
az Ige csupán csak lélekkel, míg a test, testi 
szemmel is látható. Módot adott arra, hogy 
meglássuk az Igét: az Ige testté lett, hogy 
megláthassuk, így kellett gyógyulást találnunk, 
hogy bensőleg lássuk az Igét. „Tanúságot 
teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, 
amely az Atyánál volt, és megjelent ne-
künk” (1 Jn 1, 2), azaz megjelent közöttünk; 
vagy világosabban szólva: megjelent számunk-
ra. „Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük 
nektek” (1 Jn 1, 3). Jól figyeljetek, kedve-se-
im: „Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük 
nektek”, őt magát, a testben jelenlévő Urat 
látták, az Úr szájából hallották az igéket, és hir-
dették nekünk. Tehát mi is hallottuk, de nem 
láttuk.  

PLÉBÁNIA HIVATAL 
Hétfő,Kedd, Szerda, Péntek 08:00-12:00 

Csütörtökön hivatali szünnap. 
E-mail: iroda@monorplebania.hu 
Urr Zsolt atya +36 30 156 08 92 

E-mail: zsolt.atya@monorplebania.hu 
A hírlevélben jelzett dátumok, személyek 

módosulhatnak! 

Kérjük, adójuk 1%-
val támogassák Egy-
házközségünk ala-
pítványát, a Turner 
Ferenc Alapítványt! 
Egyházközségünk fia-
taljait támogató Tur-
ner Ferenc Alapítvány nagy segítséget nyújt 
nyári táboraink lebonyolításában és fiataljaink 
évközi programjainak megszervezésében.
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