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Magvetés 
Monori Nagyboldogasszony templom és Egyházközség hírlevele 

Kedves Monoriak! Kedves Testvérek! 

 Szeretettel nyújtjuk át a plébániai hírlevél első számát, amelyben rendszeresen, 
minden hónapban tájékoztatjuk a tesvéreket a várható eseményekről, közösségi 
lehetőségekről. Miért Magvetés? Világi elnökünk, Huszthy Tamás javasolta a nevet. A 
közösségi élet egy szüntelen magvetés számunkra. Isten szava és üzenete fontos, hogy 
eljusson hozzánk. Van, amikor az útszélre kerül, van, amikor kőre vagy éppen jó helyre, a 
szívünkbe, megfogan és szép életteli fává növekszik! A közösségi életünk egy szüntelen 
magvetés. Magvetésünk minden közösségnek és szervező testvérnek legyen egy közös 
fóruma, ahol betekinthetünk egymás munkájába: mivel is gazdagítjuk a közösség életét? 
 Nagyon köszönöm a Testvérek kedves fogadtatását, a sok segítséget az első 
napokban. Köszönöm a fiatalok munkáját, amivel egy szép lakótér fogadott a plébániára 
érkezve. Öröm találkozni egy élő és sokszínű közösséggel Monoron. Szeretném a 
testvéreket megismerni, találkozni minél több helyzetben, minél több alkalommal. 
Szívesen veszek minden személyes megkeresést az elérhetőségeimen: e-mailen: 
urr.ipoly@vaciegyhazmegye.hu, telefonon: +36301560892, Whatsappon, Messengeren: m.me/
urrimuri - és személyesen a legnagyobb örömmel: Ipoly atya 

OKTÓBER - RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA 
Az Egyház két meghatározó máriás időszaka a 
május a litániával és az október a rózsafüzérrel. 
Alig találunk a szentek között olyat, akinek 
ne lett volna fontos a rózsafűzér imádkozása. 
Tudatos imádság Jézus életének titkaival. Ha nem 
csak mondjuk egymás után az imádságot, hanem 
elmélkedünk is rajta nagyon sokat jelenthet a 
szentírással olvasva, átelmélkedve újra és újra a 
titkokat rájövünk, hogy ez a mi életünk 
imádsága. Meghívás az örömre (örvendetes), 
meghívás hitünk titkaira (világosság), meghívás 
a fájdalmak elviselésére (fájdalmas), meghívás 
a mennyei dicsőségre (dicsőséges). A közösségi 
imádságnak ereje van! Hívunk minden esti 
szentmise előtt, hogy legyél te is részese ezeknek 
a meghívásoknak! 
• október 1. 17:30 ünnepélyes francia gyermek 

rózsafüzér a templomban 
• 17:30 miden kedden, pénteken és szombaton 
• feliratkozás vezetésre a templom előterében! 

Ha nem ismered, gyere ismerd meg! Ha 
szereted légy része Mária szerető 
közösségének! Szent II. János Pálnak 
minden nap volt rá ideje! Neked lesz 
legalább egyszer-kétszer? 

GYÓNTATÁSI IDŐPONTOK 
- minden szentmise előtt lehetőség van 

szentgyónásra, szándékot kérjük jelezzék a 
sekrestyében 

- elsőpénteken a szentmise után 
- szombaton 17:30-tól, amennyiben szentmise 

van! 
- plébánián, kérjük jelezze a hivatalban 
- lelkivezetés, beszélgetés Ipoly atyával 

egyeztetve 

CSALÁDOS EGYÜTTLÉT 
Visszatérően hívjuk a plébánia családjait, fiataljait 
és időseit az éves őszi Krumplinudli készítésre a 
plébániára október 5-én, szombaton. Jó 
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hangulatú, szeretetteljes alkalom, ahová 
szeretteinket is elhozhatjuk, de olyan fiatalokat is, 
akik távol vannak Istentől.  
• Kezdés: 15:00-tól 
• Szentmise: 18:00 

EGYHÁZTANÁCS 
Szeretettel hívjuk a plébánia gazdasági és 
lelkipásztori tanács tagjait, a monorierdei, vasadi 
és telepi közösségek képviselőit találkozóra: 
• 2019. október 5. 19:00-ra a plébániára 

ŐSZI ZARÁNDOKLAT 
Szeretettel hívjuk a Testvéreket október 12-én, 
zarándoklatra Máriapócsra. A görögkatolikus 
kegyhely nemzeti zarándokhely is. A 
rendszerváltás után Szent II. János Pál pápa itt 
misézett a könnyező Szűz Mária kegyképe előtt. 
Az úton sok imádság, a kegyhely történetének a 
bemutatása, a kegyhely múzeumának 
megtekintése, imádság a kegyoltár előtt és a 
zarándokház ebédlőjében étkezünk együtt. 
• Indulás: 05:30 a Penny parkoló, Monor 
• Érkezés: várhatóan 19:30 körül 
• Útiköltség: 6100, - Forint (útiköltség és ebéd ára) 
• Jelentkezni: a plébánia irodán lehet (+36 29 

412 223 hivatali időben) vagy May Andinál a 
szentmise után a nagy templomban! 

IFJÚSÁGI ZARÁNDOKLAT 
A fiatal hittanosok közössége is útra indul 
október 19-én, szombaton. Az úticél 
Márianosztra, Pálos kolostor, templom és 
környéke. Jelentkezni és minden tudnivalót a 
hitoktatóktól kaphatnak meg a testvérek papíron. 
Szeretettel várjuk a fiatalokat közös 
zarándoktúrára. 

SZEGÉNYEK EBÉDJE 
A Sant’Egidio közösség köszöni a tesvérek 
hozzájárulását a szeptemberi Szegények ebédjére. 
Közel 35 testvért tudtak méltő körülmények 
között megvendégelni. A következő alkalom 
október 27-én, vasárnap lesz. A szervezéshez 
segítséget, adományt, felajánlásokat szívesen 
fogad Thullner Zsuzsanna.  

“SEGÍTŐ KEZEK KÖZÖSSÉGE” 
A plébánia: közösségünk és mindannyiunk 
otthona. Kissebb nagyobb feladatok vannak. 
Olyanok, ami mindannyiunk otthona körül van: 
sepregetés, tisztogatás, önkéntes szolgálatok a 
templomban a közösségi szervezésben és 
lebonyolításban. Ha egy kicsivel is de 
járuljunk hozzá, hogy egy vonzó hely legyen 
a templom és a plébánia. Szeretettel várjuk a 

testvéreket napközben vagy amikor lehetőségük 
engedik kisebb nagyobb szolgálatra. Egy 
közösségben minden kézre szükség van! Ne csak 
mindig ugyanazok szolgáljanak. Mozduljunk 
meg Krisztusért! 

HONLAP ÉS FACEBOOK 
Napjainkban az elektronikus médiacsatornák 
fontos lehetőségek. A honlapunk és a facebook 
oldalunk folyamatosan hírt ad, érdekes 
információkat közöl. Minden hirdetés, program, 
alkalom és egyéb információ, elérhetőségek is 
megtalálhatóak rajtuk. 
• honlap: monorplebania.hu 
• facebook: facebook.com/monorplebania 
Kérjük, hogy látogasd és tájékozódj a 
honlapról! No, meg kövesd vagy like-old a 
plébánia Facebook oldalát! 

EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS 2019 
A plébánia közössége a testvérek 
hozzájárulásából tartja fent magát. Hogy a 
plébániai élet továbbra is élő maradhasson, 
fontos a testvérek vasárnapi perselybe dobott 
pénze és a tudatos éves egyházi hozzájárulás 
befizetése. Milyen módon? 
• vasárnap a perselypénzzel 
• plébánián hivatali időben bármikor 
• csekken - a templom előtérből elvihető 
• átutalással: OTP 11742056-20052755 

számlaszámra 
• minden hónap 2. vasárnapján: a 

templomban mise előtt és után 

SÍRHELYEK MEGVÁLTÁSA 
Közeledik a november 2-a, Halottak napja. 
Sokan indulnak el, hogy elhunyt szeretetteik 
sírját rendbe tegyék. A monori temetőben sok sír 
van, aminek lejárt a megváltási ideje. Minden 
lejárt síron ki lesz téve a cédula, hogy meddig 
lehet a megváltást megújítani. A temetkezési 
törvény értelmében ha nem kerül megváltásra a 
sír újra értékesíthető a sírhely. Kérjük, legyenek 
figyelmesek és újítsák meg a sírhelyet, mert 
januártól új elhunyt esetén választhatóvá 
válik minden lejárt sírhely.  

HALOTTAK NAPJA KÖZÖSSÉGÜNKBEN 
Előre jelezzük a tervezhetőség miatt 
templomunk közösségi liturgikus rendjét a 
november eleji hosszú hétvégére: 
• Monorierdő, október 31. 18:00 Szentmise 

elhunyt szeretteinkért (neveket a sekrestyében 
irassuk fel) 

• november 1.: 
• 08:00 telepi kápolna, szentmise 
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• 09:30 templom, szentmise 
• 14:00 sírmegáldás (kérjük a plébániai 

hivatalba jelezze személyesen vagy telefonon 
hivatali időben) 

• 15:00 temető kápolna, szentmise 
• november 2. 18:00 szentmise 

elhunytjainkért, és ünnepélyes Lucernárium a 
templomban (várható időtartam 
szentmise+lucernárium 1 óra 15 perc) Halottaink 
nevét a sekrestyében adhatjuk meg. A szentmise 
előtt felolvassuk és értük mutatjuk be a 
szentmiseáldozatot. 

2020 JEGYESEK 
Szeretettel várjuk a jövő évi házasságkötésre a 
jegyesek jelentkezését. Időpont foglalás a 
plébánia elérhetőségein. Első megbeszélés és 
jegyesoktatásra való jelentkezés: 2020. január 11. 
10:00-11:00 plébánián.  

OKTÓBERI 
LITURGIKUS REND ÉS PROGRAMOK 

01. kedd - Lisieux-i Szent Teréz emléknapja 
- 16:00 plébánosi fogadóóra, plébánia 
- 17:30 francia gyermek rózsafüzér 
- 18:00 szentmise 
- 18:30 Mária Légió imádsága 
- 18:30 Igekör 
02. szerda - Szent Őrangyalok napja 
- 07:00 szentmise, templom 
- 15:15 gyermekhittan, Monorierdő 
- 18:00 felnőtt hittan, Monorierdő 
03. csütörtök 
- 07:00 szentmise 
- 16:30 szentségimádás, telepi templom 
04. Elsőpéntek - havi bűnbánati nap - Assisi 
Szent Ferenc emléknapja 
- 09:00-tól beteglátogatások 
- 15:00 gyóntatás, szentmise - Monorierdő 
- 15:15 gyermekfoglalkozás, hittan, Monor 
- 16:30 elsőáldozási és bérmálkozási felkészítő 
- 17:30 rózsafüzér 
- 18:00 szentmise 
- 18:30 szentségimádás és közben gyóntatás 
- 19:00 ifjúsági hittan, Cserkészház 
05. szombat 
- 11:00 keresztelő 
- 15:00-tól Krumplinudli családos program 
- 17:30 rózsafüzér 
- 18:00 előesti szentmise 
- 19:00 egyháztanács gyűlés 

06. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP - 
Terménybetakarítási hálaadás 
- 08:00 szentmise, Urr Ipoly, telep 

- 09:30 szentmise, Urr Ipoly, templom 
- 11:00 szentmise, Urr Ipoly, Monorierdő 
- 17:00 igeliturgia, Hován László, Vasad 
- 18:00 igeliturgia, Török László, templom 
07. hétfő - Rózsafüzér királynője, emléknap 
- 07:00 szentmise 
- 18:00 Mustármag közösség, templom 
- 19:00 haladó katekumen csoport, plébánia 
08. kedd - Magyarok Nagyasszonya, főünnep 
- 16:00 plébánosi fogadóóra, plébánia 
- 17:30 rózsafüzér 
- 18:00 ünnepi szentmise 
- 18:30 Mária Légiós imádság, templom 
- 18:30 Szent Erzsébet csoport, plébánia 
09. szerda 
- 07:00 szentmise 
- 16:00 gyermekfoglalkozás, hittan, Monorierdő 
- 18:00 felnőtt hittan, Monorierdő 
10. csütörtök 
- 07:00 szentmise 
- 16:30 szentségimádás, telepi templom 
11. péntek 
- 15:15 gyermekfoglalkozás, hittan, Cserkészház 
- 16:30 elsőáldozás, bérmálkozás felkészítő, 

Monor 
- 17:30 rózsafüzér 
- 18:00 szentmise 
- 19:00 ifjúsági hittan, Cserkészház 
12. szombat 
- 05:30-19:30 egyházközségi zarándoklat 

Máriapócsra 
- 17:30 rózsafüzér 
- 18:00 igeliturgia, Huszthy Tamás 

13. ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP 
- 08:00 igeliturgia, Huszthy Tamás, telep 
- 09:30 szentmise, Urr Ipoly, templom 
- 11:00 igeliturgia, Kazi Szabolcs, Monorierdő 
- 17:00 szentmise, Urr Ipoly, Vasad 
- 18:00 szentmise, Urr Ipoly, templom 
14. hétfő 
- 07:00 szentmise 
- 09:30 Baba-Mama klub 
- 10:00 Előadás: Kapcsolodó nevelés, Munkácsi 

Petra előadó 
- 17:30 szentségimádás, templom 
- 18:30 Bibliakör, plébánia 
15. kedd - Avilai Szent Teréz, emléknap 
- 16:00 plébánosi fogadóóra, plébánia 
- 17:30 rózsafüzér 
- 18:00 szentmise 
- 18:30 Mária Légiós imádság, templom 
- 18:30 Igekör, plébánia 
16. szerda - Alacoque Szent Margit, 
emléknap 
- 07:00 szentmise 
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- 16:00 gyermekfoglalkozás, hittan, Monorierdő 
- 18:00 felnőtt hittan, Monorierdő 
17. csütörtök - Antióchiai Szent Ignác, 
emléknap 
- 07:00 szentmise 
- 16:30 szentségimádás, telepi templom 
18. péntek - Szent Lukács evangélista, ünnep 
- 15:15 gyermekfoglalkozás, hittan, Cserkészház 
- 16:30 elsőáldozás, bérmálkozás felkészítő, 

plébánia 
- 17:30 rózsafüzér 
- 18:00 szentmise 
- 19:00 ifjúsági hittan, Cserkészház 
19. szombat 
- 06:00-20:00 ifjúsági zarándoklat 

Márianosztrára 
- 17:30 rózsafüzér 
- 18:00 igeliturgia  

20. ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP 
Ma a missziók javára országos gyűjtés van 
minden templomban! 
- 08:00 szentmise, Urr Ipoly, telep 
- 09:30 szentmise, Urr Ipoly, templom 
- 11:00 szentmise, Urr Ipoly, Monorierdő 
- 17:00 igeliturgia, Hován László, Vasad 
- 18:00 igeliturgia, Török László, templom 
21. hétfő 
- 07:00 szentmise 
- 17:30 szentségimádás, templom 
- 19:00 Haladó katekumen csoport, plébánia 
22. kedd 
- 16:00 plébánosi fogadóóra, plébánia 
- 17:30 rózsafüzér 
- 18:00 szentmise 
- 18:30 Mária Légiós imádság, templom 
- 18:30 Szent Erzsébet csoport, plébánia 
23. szerda - NEMZETI ÜNNEP, Kapisztrán 
Szent János, emléknap 
- 07:00 szentmise 
- 09:00 Koszorúzás, Monorierdő 
24. csütörtök 
- 07:00 szentmise 
- 16:30 szentségimádás, telepi templom 
25. péntek - Szent Mór, emléknap 
- 15:15 gyermekfoglalkozás, hittan, Cserkészház 
- 16:30 elsőáldozás, bérmálkozás felkészítő, 

Monor 
- 17:30 rózsafüzér 
- 18:00 szentmise 
- 19:00 ifjúsági hittan, Cserkészház 
26. szombat 
- 09:00-18:00 katekéta továbbképzés, Vác 
- 15:00 esküvő ceremónia, templom 
- 16:00 filmklub: Tűzbiztos házasság c. film, 

plébánia, díszterem 

- 17:30 rózsafüzér 
- 18:00 szentmise 

27. ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP 
- 08:00 igeliturgia, Gajdos László, telep 
- 09:30 szentmise, Urr Ipoly, templom 
- 11:00 igeliturgia, Török László, Monorierdő 
- 12:00 Szegények ebédje, Sant’Egidio, 

Cserkészház 
- 17:00 szentmise, Urr Ipoly, Vasad 
- 18:00 igeliturgia, Fazakas Zsolt, templom 
28. hétfő 
- 07:00 szentmise 
- 09:30 Baba-Mama klub 
- 17:30 szentségimádás 
- 18:30 Bibliakör, plébánia 
29. kedd 
- 16:00 plébánosi fogadóóra, plébánia 
- 17:30 rózsafüzér 
- 18:00 szentmise 
- 18:30 Mária Légiós imádság, templom 
- 18:30 Igekör, plébánia 
30. szerda 
- 07:00 szentmise 
- 16:00 gyermekfoglalkozás, hittan, Monorierdő 
- 18:00 bibliaóra, Monorierdő 
31. csütörtök 
- 07:00 szentmise 
- 16:30 szentségimádás, telepi templom 
- 18:00 Halottainkért előesti szentmise, 

Monorierdő 

ELÉRHETŐSÉGEK 
Urr Ipoly atya 
• e-mail: urr.ipoly@vaciegyhazmegye.hu 
• mobil: +36301560892 
• messenger: m.me/urrimuri  
• más: Whatsapp  
• fogadóóra: kedd - 16:00-tól szentmiséig 
Plébánia 
Hivatali idő, irodai ügyintézés, közösségi 
alkalmak, csoport alkalmak időpontja, hirdetések, 
hirek, elérhetőségek: 
• iroda@monorplebania.hu 
• www.monorplebania.hu 
• monor.vaciegyhazmegye.hu 
• facebook.com/monorplebania 
• telefonszám: +36 29 412 223 

A Hírlevél számára információkat, 
programjavaslatokat minden hónap 20-ig 
várunk az iroda@monorplebania.hu címre. 

Szeretettel várjunk érdeklődő Testvéreinket a 
meghirdetett alkalmakra!

www.monorplebania.hu


