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MAGVETÉS
Monor, Monorierdő, Vasad közösségeinek hírlevele
KÖZÖSSÉG ÉS IMA Az Egyház két hónapot szán kiemelten a Szűzanya tiszteletére: májust és októbert. Októberben a templomi rózsafűzér közösségi imádkozására hív minket! A rózsafűzér egy mini
evangélium Jézus életének kiemelkedő eseményeivel, és hitünk titkaival. Aki imádkozza és éli, Jézussal együtt lélegzik napról napra. Az esti szentmisék előtt mi is közösségi imára hívjuk testvéreinket. Ebben a hónapban legalább egyszer csatlakozzatok a közös imádsághoz! Ipoly atya
MÁRIÁS OKTÓBER MONORON Idei októberünk folyamán kiemelten Máriáról lesz szó a
hétköznapi szentmisék prédikációiban, katekézisein. Az Egyház hagyománya nagyon
gazdag, a részletes naptárunkban jelezzük
ezeket az alkalmakat és témákat. Csatlakozzunk be minél többen!
“NYITOTT PLÉBÁNIA” ÉS “TEMPLOMUNK
ÉJSZAKÁJA” PROGRAM Már előre jelezzük,
hogy a plébánia és templom nyílt napját
2020. október 3-án, szombaton fogjuk tartani. 15:00 Szentmise, utána az udvaron
programok, 18:00-tól a templomban irodalmi és zenei est Bukai tanár úr szervezésében. Szeretettel várunk!
2020 EGYHÁZKÖZSÉGI HOZZÁJÁRULÁSOK
Kérjük Testvéreinket, hogy a közösségi élet
fenntartásához, - amennyiben van lehetőségük - egyházi hozzájárulás befizetésével segítse a plébániát. Erre van lehetőség személyesen a plébánia hivatalban, csekken, átutalással vagy minden hónap 2. vasárnapján a
templom előterében.
HÉTFŐ esténként, amíg az idő engedi szeretettel várjuk hitükben fejlődni vágyó testvéreinket: bibliaórára és hagyományos katekézisre. Az alkalmak 18:00 kezdődnek.
SÍRMEGVÁLTÁS Közeledik a november, amikor
sokan ellátogatnak szeretteik sírjához. A
monori temetőben idén az 1995-ben megváltott síroknak jár le az ideje. Megújítás a
plébánián hivatali időben lehet.
KATOLIKUS NAPTÁRAK Októbertől Tóth Juditnál az előtérben megvásárolhatók a 2021es kalendáriumok, falinaptárak!
MISEREND VÁLTOZÁS Püspök atya felmentette az járvány idejére 60 év feletti testvérein-

ket a vasárnapi szentmise kötelezettség alól,
amit hétköznap is pótolhatnak. Hétköznapi
szentmise időpontja reggel 08:00 óra. Minden felől befutnak a buszok erre az időpontra a buszpályaudvarra.
NAGYBOLDOGASSZONY Várom szeretettel
testvéreink írásait a karácsonyi Nagyboldogasszony számába. November 20-ig kérem,
hogy zsolt.atya@monorplebania.hu címre
küldjék el elektronikus, szerkeszthető formában!
NAGYBOLDOGASSZONY DÍJ Szeretettel várjuk a plébánia közösségétől, hogy kinek a
közösségi szolgálatát ismerjük el a tavaly
alapított díjjal. Első alkalommal Urbán Lászlóné Ildikó közösségi és ifjúság között végzett munkáját díjazta a monori közösség.
November 28-ig lehet leadni a neveket, zárt
boritékban.
IMÁDSÁG ELHUNYT SZERETTEINKÉRT November 1-én, 18:00 szentmisében azokért az
elhunytakért fogunk imádkozni, akinek a
neveit a hónap folyamán a sekrestyében leadják.
PLÉBÁNIAI ELÉRHETŐSÉGEK
HIVATALI ÓRÁK
hétfő, kedd, szerda, péntek 08:00-12:00
csütörtök szünnap
06 29 412 223 - hivatali órákban
iroda@monorplebania.hu
www.monorplebania.hu
PLÉBÁNOS
zsolt.atya@monorplebania.hu
+36 30 330 80 88
OKTÓBER 25-ÉN ÓRAÁTÁLLÍTÁS!
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LITURGIKUS ALKALMAK OKTÓBERBEN
Járványhelyzet és személyes okok miatt a
kiírt programok, liturgikus alkalmak változhatnak! A plébánia facebook oldalán
időben tájékoztatunk!
RÖVIDÍTÉSEK A VASÁRNAPOKNÁL
NBT - Nagyboldogasszony-templom, Monor
JSZK - Jézus Szíve Kápolna, Újtelep
ME - Szent József Kápolna, Monorierdő
CFK - Foucauld Kápolna, Vasad
Október 1. csütörtök - Lisieux-i Szent Teréz,
• 08:00 igeliturgia, Hovál László
• 16:30 JSZK szentségimádás, Huszthy Tamás
Október 2. péntek - ELSŐPÉNTEK - Szent Őrzőangyalok
• 07:45 JSZK gyóntatás, Ipoly
• 08:00 JSZK szentmise, Ipoly
• 14:30 ME gyóntatás, Ipoly
• 15:00 ME szentmise, Ipoly
• 16:15 Monor, Plébániagrund - hittanórák
• 17:30 NBT gyóntatás, Ipoly
• 17:30 Rózsafűzér
• 18:00 szentmise (kb. 1 óra) Ipoly
• 18:45 szentségimádás, Kornél, Szabolcs
• 19:30 Ifi
Október 3. szombat - NYITOTT PLÉBÁNIA
PROGRAM
• 15:00 szentmise
• 16:00-tól közösségi programok a templomkertben, gulyásozás
• 18:00 Irodalom és Zene Bukai tanár úr
szervezésében
Október 4. vasárnap - Évközi 27. - PÉTERFILLÉR
• 08:00 JSZK, igeliturgia, Fazakas Zsolt
• 09:30 NBT szentmise, Ipoly
• 11:00 ME szentmise, Ipoly
• 17:00 CFK igelitrugia, Huszthy Tamás
• 18:00 NBT igeliturgia, Kazi Szabolcs
Október 5. hétfő
• 08:00 szentmise, Ipoly
• 09:00 Zene bölcsi
• 09:30 Baba-Mama, ping-pongos teremben
• 18:00 Októberi katekézis a Boldogságos Szűz Máriáról, Ipoly
Október 6. kedd
• 17:30 gyóntatás, Ipoly
• 17:30 Rózsafűzér

• 18:00 szentmise – Októberi életige feldolgozása, Ipoly
• 19:00 Szent Erzsébet csoport
Október 7. szerda - RÓZSAFŰZÉR KIRÁLYNŐJE - SZENIOR LELKI DÉLELŐTT
• 08:00 szentmise a rózsafűzért imádkozókért, Ipoly
• 09:00-11:00-ig elmélkedések, szentségimádás, rózsafűzér, gyónási lehetőség
Október 8. csütörtök - MAGYAROK NAGYASSZONYA, főünnep
• 08:00 NBT ünnepi szentmise, Ipoly
• 16:30 JSZK szentségimádás, Huszthy Tamás
Október 9. péntek
• 16:15 Plébániagrund
• 17:30 gyóntatás, Ipoly
• 17:30 Rózsafűzér
• 18:00 szentmise, Ipoly
• 19:00 Ifi
Október 10. szombat
• 17:30 NBT gyóntatás, Ipoly
• 17:30 Rózsafűzér
• 18:00 előesti szentmise, Ipoly
Október 11. vasárnap - Évközi 28.
• 08:00 JSZK szentmise, Ipoly
• 09:30 NBT CSALÁDI SZENTMISE, Ipoly
• 11:00 ME igeliturgia, Fazakas Zsolt
• 17:00 CFK szentmise, Ipoly
• 18:00 NBT igeliturgia, Heckenast Kornél
Október 12. hétfő
• 08:00 szentmise, Ipoly
• 17:30 Rózsafűzér
• 18:00 Októberi katekézis a Boldogságos
Szűz Máriáról, Ipoly
Október 13. kedd
• 17:30 gyóntatás, Ipoly
• 17:30 Rózsafűzér
• 18:00 szentmise, Ipoly
• 19:00 Igekör
Október 14. szerda
• 08:00 szentmise, Ipoly
• 18:00 ME hittanóra felnőtteknek, Ipoly
Október 15. csütörtök Avilai Szent Teréz
• 08:00 igeliturgia, Hován László
• 16:30 JSZK szentségimádás, Huszthy Tamás
Október 16. péntek - Alacoque Szt. Margit
• 16:15 Turner Ferenc atya sírjához látogatás a fiatalokkal, Urbán Ildikó, Sándor Otília
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• 17:30 gyóntatás, Ipoly
• 17:30 Rózsafűzér
• 18:00 szentmise, Ipoly
• 19:00 Ifi
Október 17. szombat
• Egész napos ifjúsági kirándulás, Urbán
Ildikó, Sándor Otília
• 17:30 Rózsafűzér
• 18:00 igeliturgia, Gajdos László
Október 18. vasárnap - Évközi 29. vasárnap
- Missziós vasárnap - gyűjtés
• 08:00 JSZK igeliturgia, Gajdos László
• 09:30 NBT szentmise, Ipoly
• 11:00 ME szentmise, Ipoly
• 17:00 CFK igeliturgia, Fazakas Zsolt
• 18:00 NBT szentmise, Ipoly
Október 19. hétfő
• 08:00 szentmise, Ipoly
• 09:00 Zene bölcsi
• 09:30 Baba-Mama, pig-pongos terem
• 18:00 Októberi katekézis a Boldogságos
Szűz Máriáról, Ipoly
Október 20. kedd
• 17:30 gyóntatás, Ipoly
• 17:30 Rózsafűzér
• 18:00 szentmise, Ipoly
• 19:00 Szent Erzsébet csoport
Október 21. szerda – Boldog Károly király,
emléknap
• 08:00 szentmise, Ipoly
Október 22. csütörtök - SZENT II. JÁNOS PÁL
PÁPA, emléknap
• 08:00 igeliturgia, Fazakas Zsolt
• 16:30 JSZK szentségimádás, Huszthy Tamás
HOSSZÚ HÉTVÉGE - ŐSZI SZÜNET
OKTÓBER 23-31.
OKTÓBER 23. PÉNTEK - NEMZETI ÜNNEP,
munkaszüneti nap - Kapisztrán Szent János
• 17:30 Rózsafűzér imádság hazánkért
• 18:00 szentmise, Ipoly
Október 24. szombat
• 17:30 Rózsafűzér
• 18:00 előesti szentmise, Ipoly
Október 25. vasárnap - Évközi 30.
ÓRAÁTÁLLÍTÁS
• 08:00 JSZK szentmise, Ipoly
• 09:30 NBT szentmise, Ipoly
• 11:00 ME igeliturgia, Hován László
• 16:00 CFK szentmise, Ipoly
• 18:00 NBT igeliturgia, Urbán Gábor

Október 24-26.
• Ifjúsági lelkigyakorlatos napok a héten
Október 26. hétfő
• 08:00 szentmise, Ipoly
• 18:00 Októberi katekézis a Boldogságos
Szűz Máriáról, Ipoly
Október 27. kedd
• 17:30 gyóntatás, Ipoly
• 17:30 Rózsafűzér
• 18:00 szentmise, Ipoly
• 19:00 Igekör
Október 28. szerda – Szent Simon és Szent
Júdás Tádé, apostolok, ünnep
• Általános iskolások kirándulása!
• 08:00 szentmise, Ipoly
• 18:00 ME hittanóra felnőtteknek, Ipoly
Október 29. csütörtök
• 08:00 igeliturgia, Hován László
• 16:30 JSZK szentségimádás, Huszthy Tamás
Október 30. péntek
• 17:30 gyóntatás, Ipoly
• 17:30 Rózsafűzér
• 18:00 szentmise, Ipoly
Október 31. szombat
• 18:00 Mindenszentek előesti szentmise,
Ipoly
November 1. vasárnap - MINDENSZENTEK
ÜNNEPE, parancsolt ünnep
• 08:00 JSZK igeliturgia, Bukai Tibor
• 09:30 NBT igeliturgia, Fazakas Zsolt
• 11:00 ME szentmise, Ipoly
• 15:00 szentmise a Rácz kápolnában, Ipoly;
utána kb. 15:50-től sírmegáldás a monori
Római Katolikus temetőben
• 16:00 CFK igeliturgia, Huszthy Tamás
• 18:00 szentmise elhunytjainkért, és ünnepélyes Lucernárium a templomban,
Ipoly (várható időtartam szentmise+lucernárium 1 óra 15 perc) Halottjaink nevét a
sekrestyében adhatjuk meg. A szentmise
előtt felolvassuk és értük mutatjuk be a
szentmiseáldozatot.
Prohászka Ottokár püspök beszéde
Magyarok Nagyasszony ünnepére
Meg vagy-e velünk, Úrnőnk, elégedve? Amikor
Velence a tenger királynője lett, fényes ünnepet
tartott, aranyos hajón kivonult a dózse, s aranygyűrűt dobott a tengerbe; eljegyezte Velencének a
tengert. Eljegyezte, hogy hű legyen, s ne kegyetlen, hogy hullámai gyöngyöket görgessenek, s el
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ne söpörjék palotáit, hogy a tenger lehelete hősöket és szenteket neveljen. Tenger a világ, zivataros; népek és országok csak zátonyokon állnak,
nincs maradandó városuk. De azért az Isten terveit
kell minden népnek küzdve, tűrve, haladva, fejlődve megvalósítani, s biztosítani létét az idők
tengerében. Magyarország kis sziget idegen népáradatban, hullámok csapdossák; aggodalmak,
remények járnak fölöttünk; tengerünk nemigen
van, amely nemzeti haladásunkat, gazdagodásunkat előmozdítaná, melynek leheletétől hősök és
szentek lelkesülnének, de a „Tenger Csillaga” mégis mosolyog felénk. Kilencszázados történetünk
verőfényében éppúgy, mint mély árnyaiban ott
látom alakját, amely az égből leszáll, s megáld;
hallom nevét, amely a királyok és hősök nevei mellett és fölött hangzik, mint angyalének; ez az alak,
ez a név: Mária. Szent István neki ajánlja föl életének esthajnalán a koronát, hogy valamint neki
esti csillaga volt, úgy nemzetének hajnalcsillaga
legyen; neki adja át népét, hogy Nagyboldogasszonya, Úrnője legyen.
I. Nagyboldogasszony … először hitünknek
asszonya. Az a kereszténység hódította meg a
magyart, amely a Szent Szűz alakjával, tiszteletével és szeretetével köszöntött be a világba. Az az
evangélium hódította meg a magyart, amely az
angyal köszöntésével kezdődik, amely a Szent
Szűz alázatával lép a világba, és amelynek első
híve a Szűz, boldog, aki hitt (Lk 1, 45). Nagyasszonynak hívtuk, mert nagy hatalmát fölértettük. Hatalmas méltóságából s belső kitűnőségéből
(Szeplőtelen, kegyelemteljes, páratlan Szűz,
mennybe fölvitt) folyik, ő valóban királyi lélek:
Istenhez legközelebb, frigy szekrénye; szívébe vette bele magát az Úr; szeretetét anyai tejjé, bánatát
istenanyai könnyé forralta. Őt szereti az Úr leginkább: Hallgass rám, leányom … elbűvölte a királyt
szépséged (Zsolt 44, 11-12). Légy engedelmes –
mondja neki az Úr. Ez asszonynak járó hódolat a
legfényesebb, a szívek hódolata: Megáldott téged,
leányom, a Magasságbeli Isten (Jud 13, 18). Lelkesülnek érte: Csak tekints reánk, és mi örömest
leszünk szolgái a királynak (vö. Ter 47, 25). Áldást hozó hatalom! Légy a mi Úrnőnk új századokra, hogy míg Istent keressük, általad megtaláljuk.
II. Nagyboldogasszony … a magyar nép művelődésében s nemesbülésében. A legbiztosabb
nevelés a jóért, szépért, gyöngédért való lelkesítés;
a szívek megnyílnak a szentnek, jónak, szépnek
szeretetétől; az erkölcs finomodik a tisztaságnak, a
szeplőtelen szüzességnek behatásától. A népek
először templomokat emelnek; de ha a Szűzanya
képét tisztelik, ezekbe a templomokba az erkölcs,
a művészet is bevonul. A magyar nép művelődését
is a Szent Szűz szeretete hordozta: a nép olvasóján
tanulta a hit titkait a Szűz érzelmeinek keretében;
a magyar katolikus nemesség másfél századon át a
Mária-kongregációkban fejlesztette ki jellemét; az
első főiskola, a Pázmány-egyetem alapszabályai

megkívánják, hogy tanárok s tanítványok készek
legyenek a szeplőtelen fogantatásért síkra szállni.
Mi lesz ezentúl? Találtok-e szebb, finomabb eszményt? Jobb iskolát az erkölcsnek? Kilencszáz év
óta hány templomot építettünk tiszteletére, s nem
értük be velük, szebbet szeretnénk? Hány képét
teremtették meg művészek ihletettségük elragadtatásában? Térden állva festették, s mégis azt
mondják: ez nem az. Aki ránéz, foglya lesz: Vigyél
magaddal, ó, Szűz! (Vö. Én 1, 4)
III. Nagyboldogasszony … a magyar nép hivatásának őrangyala. 1896. szeptember 28-án volt
400 éve, hogy Nikápolynál török és magyar először szemben állt. Háromszáz éven át szinte nincs
más hivatásunk, mint hogy a kereszténység lovagjai, a Szent Szűz választott vitézei voltunk. Hősiességünk fölött az ő képe, az ő zászlaja lengett. Ha
el kellett volna vesznünk, zászlaja lett volna szemfödőnk, s csendítésünk az Ave Maria estharangszava.
Meg vagy-e velünk, Úrnőnk, elégedve? Új harcok, a kultúra harcai; új küzdelmek, a népboldogulás küzdelmei várnak ránk. Szellem, ész, munka,
erény ezentúl a fegyver; megbírja majd a nemzet
karja ezeket is? Ha hisz és szeret, ha téged tisztel,
ha erényeidet saját életébe oltja: nemcsak hogy
megbírja, de már a győzelem koszorúja után nyújtja ki kezét. Maradjunk ez alapon: a népeknek élete
nemcsak vértócsákba, hanem fertőkbe is veszhet.
A fertőkbe nem jutunk, ha a hit erejével s az erkölcs lelkével a kultúrmunkához fogunk, hiszen
nála van az élet és az erény minden
reménye (vö. Sir 24, 25).
IMÁDSÁG
MAGYAROK NAGYASSZONYÁHOZ
Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária, emlékezzél meg örökségedről, melyet hű szolgád,
első királyunk és apostolunk, Szent István, neked
felajánlott. Tekints kegyes arccal országodra és
dicső érdemeid által légy közbenjárónk és szószólónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak atyáink, és kiszabadultak minden ínségből,
mert szemed folyvást vigyázott örökségedre,
mindörökké áldott Asszonyunk! Ezt bizonyosnak
tartván, gyakorta folyamodtunk hozzád és tapasztalásunk után mondhatjuk el, hogy te miattad áldott meg bennünket az Úr. Ezen reménytől buzdíttatva, e bizalom által lelkesítve oltalmad alá futunk mi, a te néped, a te örökséged, a te nyájad!
Hisz gyermekeidnek neveznek minket, országunkat pedig különleges pártfogásod révén Mária országának. Ámen!
A hírlevélbe minden hónap 20-ig várjuk csoportjainktól a szervezett programok időpontjait
a zsolt.atya@monorpebania.hu címre!
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