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MAGVETÉS 
Monori Nagyboldogasszony plébánia hírlevele 

CSENDES NYÁR! Kedves Testvérek! Szép lassan visszatért a tanév befejeztével és a korlátozások 
feloldásával az élet a plébániára. Nagy ajándékot kapott a közösség Fazakas Zsolt tesvérünk 
diakónussá szentelésével. Zsolt, felesége Anita és gyermekeik aktív részesei a közösségi élet 
alakításának. Szolgálatukkal és imádságukkal erősítik minden fronton a plébániát. Ezentúl Zsolt 
diakónusunk szolgál a keresztség, esketés, temetés liturgiájában. Segíteni fog a katekézisekben. A 
diakónusnak feladata a lelkivezetés és beszélgetés is. Keressük bátran Zsolt tesvérünket! Júliustól 
minden szentmise, igeliturgia meg lesz tartva a hagyományos időben. Elindultak a nyári napközis 
táborok. A héten a plébániát minden reggel gyermekzsivaj töltötte meg. A nyár csendes lesz. De őszre 
már megkezdődött a programok kialakítása. A várható második hulláma a koronavírusnak 
remélhetőleg nem fogja átalakítani  úgy az életünket, mint a tavaszi első hullám. A nyár egyik nagy 
ünnepi alkalma a monori Nagyboldogasszony-templom búcsúja lesz. Minden testvéremnek 
pihenésben és élményekben gazdag nyarat kívánok: Zsolt/Ipoly atya 

MINISTRÁNS TOBORZÓ! A hittanos gyermekek 
között sok ministrálásra alkalmas fiú van. 5, 5 és 
féléves kor után szeretettel hívjuk a gyermekeket 
az oltár szolgálatára. Jelentkezni személyes 
szentmisék után vagy e-mailben: 
zsolt.atya@monorplebania.hu - A 
ministránsfoglalkozások szeptember elején 
indulnak! 

MÁRIÁSLÁNY TOBORZÓ! Plébániánkon szép 
hagyomány, hogy a lányok is szolgálnak a 
szentmiséken. Ez nem csak egy szolgálat, hanem 
közösség is. Szeretettel hívjuk a lányokat iskolás 
kortól. Jelentkezni lehet személyesen Fazakas 
Lilinél a szentmisék után vagy e-mailben: 
zsolt.atya@monorplebania.hu címen. 

KARITÁSZ TOBORZÓ! - A szeretetszolgálat minden 
plébánia hivatásbeli kötelessége. Az elhagyatott 
emberek szolgálata Krisztusra mutat rá. 
Karitászunk szolgálata szeretettel hív testvé-
reket minden korosztályból. Jelentkezni Vérné 
Juditnál lehet személyesen, a karitász kiírt 
időpontjaiban vagy  
zsolt.atya@monorplebania.hu címen! 

KATEKUMENÁTUS - Szeretettel várjuk ebbe a 
közösségbe azokat a testvéreket, akik szeretnék 
felfrissíteni a hittani ismereteiket, akiket 
felnőttként érintett meg Isten meghívása a 
keresztény életre és nem részesültek a keresztség 
szentségében, meg van keresztelve, de nem 
részesült a szentségekben. Kéthetente 

találkozunk a plébánián szeptembertől. 
Jelentkezni személyesen Ipoly atyánál vagy e-
mailben: zsolt.atya@monorplebania.hu. 
Érdeklődjünk környezetünkben, és hívjuk meg 
ismerő-seinket, evangelizáljuk barátainkat, 
munkatársainkat, rokonainkat! 

NAGYBOLDOGASSZONY BÚCSÚ - templomunk 
ünnepe 2020. augusztus 15-én, szombaton lesz. 
Vendégünk Juhász Ferenc  atya lesz (Miskolc-
Mindszent plébániáról).  Feri atya az 
egyházmegyében több fontos tiszséget visel, az 
egyházmegye meghatározó személye. A 
szentmise után agapéra várjuk testvéreinket. 

SZENT ISTVÁN NAPI ÖSSZEJÖVETEL - Szent 
István királyunk főünnepe: Nagyboldogasszony-
templom 09:30 szentmise. Közösségi 
összejövetel a telepi Jézus Szíve kápolnánál: 
16:00 gyülekező, játék, beszélgetés 18:00 
szentmise, utána agapé! 

BETEGELLÁTÁS - szeptembertől újra szerveznénk 
beteg testvéreink szentségi ellátását. Sokkal több 
idős testvérünk van a szentségektől elszakítva, 
mint akiket első péntekenként ellátunk. Tartsuk 
evangélizációs küldetésünknek, - hogy 
megkérdezzük a szomszédainkat, idős 
szüleinket, rokonainkat, volt munkatársainkat, 
akikről tudjuk, hogy jártak templomba, de 
egészségügyi okok miatt nem tudnak jönni, - 
hogy szeretnének-e rendszeresen gyónni és 
áldozni! A templomban kihelyezünk egy lapot, 
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amit legkésőbb agusztus 15-ig juttassanak vissza 
a plébánia irodára. Betegellátás a 
PLÉBÁNIAABLAK felületen is kérhető! 

PLÉBÁNIAI ÜGYINTÉZÉS - minden plébániai 
ügyintézés előtt tájékozódjunk a plébánia 
honlapján az időpontokról és lehetőségekről. A 
honlapon van egy PLÉBÁNIAABLAK oldal, ahol 
egyszerűen lehet keresztlevelet, ajánlást, 
igazolásokat kérni. Jelentkezni szentségek 
felvéltelére, érdeklődni, sírmegváltást intézni és 
segítséget kérni! Kérem a Testvéreket, nézzék 
meg és ezt az ügyintézést ajánlják a 
környezetükben is! A plébánia hivatal is vissza 
állt a szokott nyitva tartási időre. Hétfőn, 
kedden, szerdán, pénteken 08:00-12:00 között 
személyesen vagy telefonon lehet érdeklődni. 

SZEPTEMBERTŐL - várjuk újra csoportjainkat a 
plébániára. Kérem a közösségvezetőket, hogy 
időpontjaikat írják meg a következő e-mail 
címre: zsolt.atya@monorplebania.hu, hogy 
tervezhessük a terembeosztásokat. 

NYÁRI LITURGIKUS ALKALMAK 

ÁLLANDÓ IDŐPONTOK 

MONOR NAGYBOLDOGASSZONY-TEMPLOM 
SZEPTEMBERIG - szentmisék időpontja: 07:00 
hétfőn, szerdán 18:00 kedd, péntek - 
igeliturgia: 07:00 csütörtök 18:00 szombat, 
vasárnap 

MONOR JÉZUS SZÍVE KÁPOLNA - július 
elsőpéntekjétől visszaáll a szokott kéthetes 
menetrend a telepen: egyik vasárnap szentmise 
másik vasárnap igeliturgia. 

MONORIERDŐ - 11:00 óra vasárnap szentmise és 
igeliturgia kéthetes váltásban. 

VASAD - Boldog Charles de Foucauld kápolna 17:00 
vasárnaponként szentmise és igeli-turgia 
kéthetes váltásban. 

HETI BEOSZTÁS 

JÚLIUS 3. péntek - Elsőpéntek nagykilenced 7. 
alkalma  
• JÉZUS SZÍVE KÁPOLNA 07:45 gyóntatás, 

08:00 szentmise, Ipoly atya 
• MONORIERDŐ 14:45 gyóntatás, 15:00 

szentmise, Ipoly atya 
• NAGYBOLDOGASSZONY 17:30 gyóntatás, 

18:00 szentmise, litánia, engesztelés, 
szentmise után gyóntatás, Ipoly atya 

JÚLIUS 4. szombat 18:00 igeliturgia, Hován László 
JÚLIUS 5. Évközi 14. vasárnap - 08:00 Jézus Szíve: 

szentmise, Ipoly 09:30 Nagyboldogasszony: 
szentmise, Ipoly 11:00 Monorierdő: szentmise, 

Ipoly 17:00 Vasad: igeliturgia, Fazakas Zsolt, 
diakónus 18:00 Nagyboldogasszony: igeliturgia 

JÚLIUS 11. szombat 18:00 igeliturgia, Fazakas 
Zsolt, diakónus 

JÚLIUS 12. Évközi 15. vasárnap - Ma van Marton 
Zsolt püspök atya kinevezésének 1. évfordulója 
08:00 Jézus Szíve: igeliturgia, Gajdos László 
09:30 Nagyboldogasszony: szentmise, Ipoly 
11:00 Monorierdő: igeliturgia, Hován László 
17:00 Vasad: szentmise, Ipoly 18:00 
Nagyboldogasszony: igeliturgia 

JÚLIUS 18. szombat 18:00 igeliturgia, Fazakas 
Zsolt, diakónus 

JÚLIUS 19. Évközi 16. vasárnap - 08:00 Jézus 
Szíve: szentmise, Ipoly 09:30 
Nagyboldogasszony: szentmise, Ipoly 11:00 
Monorierdő: szentmise, Ipoly 17:00 Vasad: 
igeliturgia, Hován László 18:00 
Nagyboldogasszony: igeliturgia, Török László, 
diakónus 

JÚLIUS 25. szombat 18:00 igeliturgia, Török László 
diakónus 

JÚLIUS 26. Évközi 17. vasárnap - 08:00 Jézus 
Szíve: igeliturgia, Bukai Tibor 09:30 
Nagyboldogasszony: szentmise, Ipoly 11:00 
Monorierdő: igeliturgia, Fazakas Zsolt diakónus 
17:00 Vasad: szentmise, Ipoly 18:00 
Nagyboldogasszony: igeliturgia, Fazakas Zsolt 
diakónus 

AUGUSZTUS 1. szombat 18:00 igeliturgia, Fazakas 
Zsolt, diakónus 

AUGUSZTUS 2. Évközi 18. vasárnap - 08:00 Jézus 
Szíve: szentmise, Ipoly 09:30 
Nagyboldogasszony: szentmise, Ipoly 11:00 
Monorierdő: szentmise, Ipoly 17:00 Vasad: 
igeliturgia, Huszthy Tamás 18:00 
Nagyboldogasszony: igeliturgia, Török László, 
diakónus 

ELÉRHETŐSÉGEK 

Honlap: www.monorplebania.hu - rendszeresen 
frissített - itt található az online ügyintézéshez a 
PLÉBÁNIAABLAK 

Közösségi média: facebook.com/monorplebania - 
napi frissítésű, képpel, videóval, gyors 
információkkal 

Hivatali időben: +36 29 412 223 
E-mail: iroda@monorplebania.hu 
Plébános: zsolt.atya@monorplebania.hu 

A tájékozódást mindig a plébániai honlapon 
kezdje! Jelentkezések, keresztelvél, 
igazolások a plébánia honlapon lévő 

PLÉBÁNIAABLAKBÓL online intézhető! 

www.monorplebania.hu


