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MAGVETÉS
MONOR, MONORIERDŐ, VASAD KATOLIKUS HÍRLEVELE

SZENT JÓZSEF ÉV Boldog IX. Piusz pápa 1870. december 8-án írta alá Quemadmodum Deus –
kezdetű dekrétumát, mellyel a katolikus egyház védőszentjévé nyilvánította Szent Józsefet. Ez előtt
tisztelegve hirdeti most meg a Jézus nevelőapjának emlékévét Ferenc pápa, aki köztudottan
nagy tisztelője Szent Józsefnek. Örömmel tapasztalom, hogy a monoriak körében is figyelemre méltó Szent József tisztelete. A plébániánkhoz tartozó monorierdei kápolna Munkás Szent József tiszteletére van szentelve, ünnepe május 1-én van. Szent József az egyik legcsendesebb szent az egyháztörténelemben. A Szentírás egyetlen szavát sem őrízte meg számunkra. Ő a cselekedeteivel üzen
számunkra. Az evangéliumokban épp elég mozzanat van, ennek a nagy szentnek a megrajzolásához.
Szent József mint családfő, tanú, rejtett apostol, közbenjáró, hűséges csendes kísérője Jézusnak és
Máriának. Több pápa kérte közbenjárását az Egyházért nehéz időszakokban. Idén mi is szeretnék
jobban felfedezni mit jelent ez a csend és miben segítheti a mi életünket a hétköznapok során.
Zsolt/Ipoly atya
JANUÁRI ALKALMAK
01. Elsőpéntek
05. kedd 18:00 Életige szentmie
06. szerda 18:00 VIZKERESZT, parancsolt
ünnep, Nagyboldogasszony-templom
17-24. Ökumenikus imahét
24. Isteni Ige vasárnapja
25. Szent Pál apostol megtérése, ünnep
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Imádság Szent Józsefhez Szent József légy
házunk ura, kis családunk patrónusa. Egyetértés, hű szeretet egyesítse szívünket. Az ég felé
mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat. Küzdelmekben légy segélyünk, erényekben példaképünk. Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és
védd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, ami
üdvünkre hátrányos. Engedd be az isten-áldást,
minden jóban gyarapodást. Ajánlj minket Jézusodnak és szeplőtelen Szűz Arádnak, hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen mása.
Amen.
ÍRD BE A NAPTÁRADBA Tervezünk de a járvány átírhatja a lehetőségeinket. Az itt közölt
időpontok tájékoztató jellegűek!
• Templomaink búcsú alkalmai:
- Május 1. szombat 11:00 Monorierdő Munkás Szent József-kápolna;
- Június 11. péntek 18:00 Monor, Jézus Szíve-kápolna;
- Június 13. vasárnap 17:00 Vasadi-kápolna
titulusának ünnepe;
- Augusztus 15. vasárnap 09:30 Nagyboldogasszony-templom
- December 4. vasárnap 17:00 Boldog
Charles de Foucauld-kápolna védőszentjének ünnepe.
• Házasság hete - február 7-14. A házasság
hete arcai: Pálúr János orgonaművész és
felesége Pálúr Kornélia. Templomunkban és
közösségünkben is lesznek kapcsolódó programok. Tájékoztatás a februári hírlevélben.

III. ÉVF. 1. (13). SZÁM

• február 12. szombat 18:00 betegek
szentségének közösségi felvétele a Betegek
világnapja alkalmából közösségeinkben.
Lelki felkészülés időpontja a februári hírlevélben.
• Nagyböjt - február 17 - március 31.
• Szent József főünnepe március 19. péntek - idén kiemelten fogjuk megünnepelni.
• Húsvétvasárnap - április 4.
• Április 8-10. között az Eucharisztikus Kongresszus Missziós keresztjének fogadása
Monoron!
• július 25. vasárnap 09:30 Nagyboldogasszony-templom - Szent Joákim és Anna
ünnepe alkalmából a nagyszülőket áldjuk
meg.
• Szent István napi majális - augusztus 20.
16:00-18:00 közösségi programok, 18:00
szentmise (jó idő esetén a kertben, rossz idő
esetén a kápolnában) Jézus Szíve kápolnakápolna kertjében
• Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus - szeptember 13-20. A programokra
előzetesen kell jelentkezni az esemény honlapján.
• Egyházközségi zarándoklatok május
október ha a járványügyi intézkedések lehetővé teszik.
MISERENDVÁLTOZÁS Január 4-től a hétköznap reggeli szentmisék újra 07:00-kor kezdődnek.
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EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS 2021 A hozzájárulás befizetésére a plébánia irodában hivatali időben vagy átutalással az egyházközség
számlaszámára: 11742056-20052755

Jan. 10.

SZENTMISE KÖZVETÍTÉS A Nagyboldogasszony-templomból minden vasárnap
09:30-tól élőben közvetítjük a szentmisét a
monorita.com oldalon elérhető youtubelinken.
Utána megtalálható a facebook zárt csatornáján.

Jan. 3.

KARÁCSONY 2. VASÁRNAP

URUNK MEGKERESZTELKEDÉS

08:00

JSZK, igeliturgia, Fazakas

09:30

NBT, szentmise, Urr

11:00

SZJK, szentmise, Urr

16:00

BCF, igeliturgia, Hován

18:00

NBT, igeliturgia, Huszthy

Jan. 17.

VASÁRNAPI LITURGIKUS BEOSZTÁS
Rövidítések
JSZK - Jézus Szíve-kápolna, Újtelep
NBT - Nagyboldogasszony-templom, Monor
SZJK - Szent József-kápolna, Monorierdő
BCF - Boldog Charles de Foucauld, Vasad
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ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

08:00

JSZK, szentmise, Urr

09:30

NBT, szentmise, Urr

11:00

SZJK, igeliturgia, Heckenast

16:00

BCF, szentmise, Urr

18:00

NBT, igeliturgia, Fazakas

Jan. 24.

ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

08:00

JSZK, szentmise, Urr

08:00

JSZK, igeliturgia, Gajdos

09:30

NBT, szentmise, Urr

09:30

NBT, szentmise, Urr

11:00

SZJK, igeliturgia, Fazakas

11:00

SZJK, szentmise, Urr

16:00

BCF, igeliturgia, Hován

16:00

BCF, igeliturgia, Fazakas

18:00

NBT, igeliturgia, Kazi

18:00

NBT, igeliturgia, Gajdos

Az ökumenikus imahéttel kapcsolatban a honlapunkon fogunk tájékoztatást adni az előtte
lévő napokban a korlátozások ismeretében.

Imahét mottója:
Maradjatok meg szeretetemben és sok gyümölcsöt teremjetek! Jn 15,5-9.
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ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

08:00

JSZK, szentmise, Urr

09:30

NBT, szentmise, Urr

11:00

SZJK, igeliturgia, Fazakas

16:00

BCF, szentmise, Urr

18:00

NBT, igeliturgia, Kazi

ISTENI IGE VASÁRNAPJA Idén második alkalommal ünnepeljük meg az Isteni Ige vasárnapját január 24-én, évközi 3. vasárnapon. Ferenc pápa rendelte el ezt az ünnepet. Az
új ünnep szándékosan kerül az évközi idő kezdetére: január második felében az ökumenikus
imahéthez kapcsolódik, amikor el lehet mélyíteni a kapcsolatokat a Biblián keresztül a zsidó
hívekkel, és együtt lehet imádkozni a keresztények egységéért a többi keresztény felekezet
tagjaival együtt. Ferenc pápa arra buzdít, hogy
ezt a vasárnapot ünnepnapként éljük meg, a
liturgiában a Biblia trónusra helyezésével, mely
nyilvánvalóvá teszi, hogy Isten igéjének normatív, meghatározó értéke van a közösség számára. "A Biblia nem történeti könyvek, sem pedig
időrendi események gyűjteménye, hanem teljes egészében az ember átfogó üdvösségére
irányul. A könyvek tagadhatatlan történetisége
nem feledtetheti ezt az elsődleges célt, vagyis
az üdvösségünket. A Bibliában minden erre
irányul és az üdvösség történeteként mutatkozik
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meg, melyben Isten beszél és cselekszik. Éppen
az üdvösség céljának elérése érdekében a
Szentlélek alakítja át az emberi szót Isten szavává. A Szentlélek szerepe nélkül könnyen kapunk
fundamentalista magyarázatot, amitől távol kell
maradni, ahogy Pál apostol is emlékeztet: „A
betű öl, a Lélek éltet” (2Kor 3,6). A Szentírást
ugyanazzal a lelkülettel kell értelmezni, mint
ahogy megírták. Jézus Krisztussal a kinyilatkoztatás beteljesedett, de a Szentlélek folytatja a
tevékenységét, továbbra is sugalmaz az Egyháznak a Szentírás tanításá-ban." - fogalmaz
Ferenc pápa.
ELÉRHETŐSÉGEINK
Plébánia hivatal
• 08:00-12:00 hétfő, kedd, szerda, csütörtök
• Telefon: 06 29 412 223 csak hivatali időben
elérhető
• E-mail: iroda@monorplebania.hu
• Sírmegváltás ügyében lehetőség van elektronikus ügyintézésre is és telefonos tájékoztatásra hivatali időben!
Plébános
• Kedd 16:00-17:30 fogadóóra a plébánián
• Mobil: +36 30 330 80 88
• E-mail: plebanos@monorplebania.hu
• Üzenetküldő: Whatsapp, Signal a mobilszám
alapján
Január 16-án, szombaton 18:00 igeliturgia lesz! A Magvetésben kiírt programok
a járványhelyzet miatt változhatnak.
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