
2021. FEBRUÁR www.monorplebania.hu III. ÉVF.  2. (14). SZÁM

MAGVETÉS 
MONOR, MONORIERDŐ, VASAD KATOLIKUS HÍRLEVELE 

HÁZASSÁG HETE - EZERSZER IS IGEN! Idén Pálúr János orgonaművész és felesége Kornélia a Házasság 
Hete arcai. Ők választották a mottót, mely kifejezi életük meghatározó pillanatát: ha dönteni kellene újra egy-
más mellett, akkor sem mondanánk mást! Ezerszer is igen! Idén közösségünkben is szolid lehetőség van, 
hogy házaspárok találkozzanak, ismerkedjenek, de lehetőség van, hogy erősítsék saját kapcsolatukat. Huszthy 
Márti és Tamás idén is készült programokkal. Kapcsolódjatok be személyesen vagy online a helyi vagy orszá-
gos programokba, hogy megtudjátok fogalmazni egymásnak: ezerszer is igen újra és újra a házasságotokra. 
NAGYBÖJT február 17-én, hamvazószerdával kezdődik. Lassan egy éve élünk nagyböjti visszafogottságban a 
mindennapokban. Idén nagyböjtben a hétköznapi prédikációkban Szent Józsefre fogunk figyelni. Az  ő csen-
des alakjával járjuk körbe életünket. Idén különösen is hívok minden testvért a templomi keresztútra, járjuk 
végig újra és újra életünk stációit Krisztussal. Zsolt/Ipoly atya 

NAGYBÖJT „Nektek nem a test és a vér ellen kell harcolnotok, hanem evilág Fejedelme – vagyis a Sátán – el-
len!” Ef 6,12 Ez az időszak a keresztségünkről való megemlékezés és a lélekújulás ideje. MI A NAGYBÖJTI 
LELKÜLET JELLEMZŐJE? (Éneklő Egyház, 626. old.) visszafogottság az életben, magunkba szállás, bűnbánat, 
életünk jobbítására való szándék, az Egyház liturgiájával egyesülve a nagyböjti fegyelem felajánlása. NAGY-
BÖJT SAJÁTOS GYAKORLATAI böjt: hamvazószerda, nagypéntek szigorú böjt, péntekenként ételböjt ir-
galmasság: adni és megbocsátani imádság: megszentelt időszakok, keresztút, szentírásolvasás. 

NAGYBÖJT

FEBRUÁRI ALKALMAK

02. Gyertyaszentelő

03. Szent Balázs püspök - balázsolás

07-14. Házasság Hete

09. Őrtállós szentmise

17. Hamvazószerda
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BETEGEK SZENTSÉGÉNEK FELVÉTELE Idén a be-
tegek kenetének a kiszolgáltatása Püspök atya ren-
delkezésével összhangban csak a teljes feloldás 
után lehetséges. A betegek kenetét csak haldoklók-
nak van lehetőség kiszolgáltatni.  
 HÁZASSÁG HETE 2021 Szeretettel hívjuk február 
7-14-e között a Huszthy házaspár által szervezett 
alkalmakra. Február 7. vasárnap 9.30: Házastár-
sak megáldása a templomban. Riportfilm 
vetítése Topál Józsefről és feleségéről Babu néniről, 
akik márciusban ünneplik 60. házassági évforduló-
jukat. Menetlevelek kiosztása. Imalánc a családo-
kért február 7-14 között. Bővebben a monorpleba-
nia.hu oldalon! 
HÚSVÉTI NAGYBOLDOGASSZONY A múlt és a 
jelen rögzítése a jövő számára fontos. A kiadvány 
ebben a gyorsan rohanó világban az értékes pillana-
tokat és gondolatokat szeretné megőrizni. Várok a 
testvérektől: helytörténeti és plébániánkhoz kapcso-
lódó képeket, gondolatokat, emlékeket atyákról, 
kántorokról, hitoktatókról, sekrestyésekről, közössé-
gi életről, legényegyletről, lányegyletről, kirándulá-
sokról, zarándoklatokról, téma javaslatot, mindazt, 
ami számunkra most, a gyermekeitek számára a 
jövőben értékes lehet: Monorról, Monorierdőről, 
Vasadról. Ha valaki csak mesélne névvel vagy név 
nélkül elmegyünk, rögzítjük és átírjuk. A fotókat 
beszkenneljük és visszaadjuk! Aki írást küld, kérem, 
hogy elektronikus formában, e-mailben küldje el az 
alábbi címre: plebanos@monorplebania.hu LAP-
ZÁRTA: 2021. március 1.   
GYÓNÁSI LEHETŐSÉGEK NAGYBÖJTBEN 
• elsőpéntek szentmise előtt és a szentségimádás 

alatt 
• a keresztút alatt péntekenként 
• a nagyheti gyóntatási rend a márciusi Magve-

tésben lesz közzétéve. 
KERESZTÚT  
• Nagyboldogasszony templom, 17:30 min-

den nagyböjti pénteken  
• Jézus Szíve-kápolna (telep) 15:00 minden 

nagyböjti pénteken Huszthy Tamással. 
• Monorierdő minden második pénteken egyez-

tetett időben Heckenast Kornéllal. 
• Vasad péntekenként a közösséggel egyeztett 

időpontban Hován Lászlóval. 
HÚSVÉTI NAGYTAKARÍTÁS A Nagyboldogasszony-
templom húsvéti nagytakarítására szeretettel hívjuk 
a testvéreket, közösségben. 2021. március 13-án, 
szombaton 10:00-13:00 között. Eszközöket és tisztí-
tószert mi biztosítunk.  Jelentkezni Sipos Vincénél. 

LITURGIKUS BEOSZTÁS 
Rövidítések 

JSZK - Jézus Szíve-kápolna, Újtelep 
NBT - Nagyboldogasszony-templom, Monor 

MSZJ - Munkás Szent József-kápolna, Monorierdő 
CFK - Boldog Charles de Foucauld, Vasad 

FEBRUÁR  
1. hétfő 07:00 szentmise  
2. kedd 07:00 és 18:00 GYERTYASZENTELŐ, 

ünnep – a hozott gyertyákat megáldjuk  
3. szerda SZENT BALÁZS püspök és 

vértanú 07:00 szentmise – a szentmisében balá-
zsolása 

4. csütörtök 07:00 igeliturgia, Hován  
5. péntek – ELSŐPÉNTEK – Jézus Szíve tisztelet 

napja / JSZK 08:00 szentmise, 
Urr / MSZJ 15:00szentmise, Urr / NBT 17:00 
gyóntatás, / 18:00 szentmise, Urr /18:30 
szentségimádás, Kazi, Heckenast 

NAGYBÖJT
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6. szombat 18:00 szentmise/igeliturgia 
7. Évközi 5. vasárnap – szentmisék végén balá-

zsolás / JSZK 08:00 igeliturgia, Gajdos NBT 
09:30 szentmise, Urr - HÁZASSÁG HETE - Háza-
sok megáldása, imalánc indítása / MSZJ 11:00 
szentmise, Urr CFK 16:00 igeliturgia, Hován /
NBT 18:00 igeliturgia, Fazakas 

8. hétfő 07:00 szentmise 
9. kedd 18:00 Őrtálló szentmise  
10. szerda 07:00 szentmise 
11. csütörtök 07:00 igeliturgia, Fazakas /

17:00 filmvetítés a Házasság hete keretében 
12. péntek 18:00 szentmise 
13. szombat 10:00 HÁZÁSPÁROS FUTÁS a csalá-

dokért a tó körül / 18:00 szentmise/igeliturgia 
14. Évközi 6. vasárnap - JSZK 08:00 szentmise, 

Urr / NBT 09:30 szentmise, Urr / MSZJ 11:00 
igeliturgia, Heckenast /CFK 16:00 szentmise, 
Urr / NBT 18:00 igeliturgia, Hován 

15. hétfő 07:00 szentmise 
16. kedd 18:00 szentmise 
17. szerda HAMVAZÓSZERDA, szigorú 

böjt 07:00 szentmise 17:00 gyóntatás 18:00 
szentmise 

18. csütörtök 07:00 igeliturgia, Hován 
19. péntek 17:30 keresztút (alatta gyóntatás) 18:00 

szentmise 
20. szombat 18:00 szentmise/igeliturgia 
21.NAGYBÖJT 1. VASÁRNAP JSZK 08:00 igeli-

turgia, Gajdos / NBT 09:30 szentmise, Urr / 
MSZJ 11:00 szentmise, Urr / CFK 16:00 igeli-
turgia, Huszthy / NBT 18:00 igeliturgia, Fazakas 

22. hétfő 07:00 szentmise 
23. kedd 18:00 szentmise 
24. szerda Szent Mátyás apostol 07:00 szentmise 
25. csütörtök 07:00 igeliturgia, Fazakas 
26. péntek 17:30 keresztút (alatta gyóntatás) 18:00 

szentmise - búzdítás: Urbán Gábor kispap 
27. szombat 18:00 szentmise/igelitrugia 
28.NAGYBÖJT 2. VASÁRNAP – Gyűjtés a katolikus 

iskolák számára!  JSZK 08:00 szentmise, Urr / 
NBT 09:30 szentmise, Urr / MSZJ 11:00 igeli-
turgia, Heckenast / CFK 16:00 szentmise, Urr-
Urr / NBT 18:00 igeliturgia, Fazakas 

Szent I. Kelemen pápának a korintusiakhoz 
írt leveléből (Cap. 7, 4 – 8, 3; 8, 5 – 9, 1; 13, 1-4; 
19, 2: Funk 1, 71-73. 77-78. 87) Térjetek meg! 
Nézzünk figyelmes szemmel Krisztus vérére, és 
ismerjük fel, hogy az milyen értékes az Isten, az ő 
Atyja előtt. Ez a mi üdvösségünkért kiontott vér az 
egész világnak megszerezte a bűnbocsánat kegyel-
mét. Tekintsünk végig a világ minden korszakán, és 
értsük meg, hogy Isten minden nemzedék életében 
megadta a bűnbánat lehetőségét (Jób 24, 23) a 
megtérőknek. Bűnbánatot hirdetett Noé, és akik 
hallgattak rá, megmenekültek. Jónás hirdette, hogy 
pusztulás vár a niniveiekre; akik erre föl bűnbánatot 
tartottak, könyörgésükkel megengesztelték Istent, 
és megmenekültek, bár nem tartoztak Isten válasz-
tott népéhez. A Szentlélek sugalmazására szóltak a 
bűnbánatról az isteni kegyelem követei. A minden-
ség Ura is szólt a bűnbánatról, esküvel erősítvén 
meg szavát: Élek én, úgymond az Úr, inkább akarom 
a bűnös bűnbánatát, mint halálát. Ezt a nagyszerű 
ígéretet is hozzátette még: Izrael háza, térj meg 
gonoszságodból. Mondd népem gyermekeinek: Ha 
bűneitek a földről az égig érnek is, ha pirosabbak a 
skarlátnál, és feketébbek a kecskeszőrből készült 
takarónál, de egész szívvel hozzám megtértek, és 
mondjátok: Atyánk, akkor mint szent népemet hall-
gatlak meg benneteket (vö. Ez 33, 11; Oz 14, 2; Iz 
1,18). Az Úr azt akarja, hogy összes kedves gyerme-
ke részesüljön a bűnbocsánatban, és kijelentését  

NAGYBÖJT
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mindenható akaratával erősíti meg. Teljesítsük tehát  
az ő fenséges és dicsőséges akaratát, és esedezve 
kérjük irgalmasságát és jóságát, forduljunk könyörü-
letességéhez, és térjünk vissza hozzá, elhagyva a 
hamis tetteket, pártoskodást és versengést, mert 
ezek halálba visznek minket. Testvéreim, legyünk 
tehát elménkben alázatosak, hagyjuk el a gőgöt, a 
kevélységet, az esztelenkedést, a haragot, és tegyük 
azt, ami a Szentírásban van, mert így szól a Szentlé-
lek: Ne a bölcsességével dicsekedjék a bölcs, s ne az 
erejével az erős, és a gazdag se a gazdagságával 
dicsekedjék, hanem aki dicsekedni akar, az Úrban 
dicsekedjék, őt keresse, törvénye és igazsága szerint 
cselekedjék (vö. Jer 9, 23-24; 1 Kor 1, 31). Forgassuk 
elménkben főképpen az Úr Jézus szavait, amelyek-
kel a méltányosságot és a nagylelkűséget tanította. 
Így szólt ugyanis: Legyetek irgalmasok, hogy nektek 
is irgalmazzanak, bocsássatok meg, hogy nektek is 
megbocsássanak; ahogyan ti tesztek mással, veletek 
is úgy cselekszenek; ahogyan ti adtok, úgy kapjátok 
majd ti is vissza; ahogyan ítéltek, titeket is úgy ítél-
nek meg; amilyen jószívűek vagytok másokhoz, 
veletek is olyan jószívűek lesznek mások; amilyen 
mértékkel ti mértek, olyannal mérnek vissza nektek 
(vö. Mt 5, 7; 6, 14; 7, 1. 2. 12). Erre a parancsra és 
ezekre a törvényekre építsünk, és az ő szent tanítá-
sának engedelmeskedve éljünk mindig igazi alázat-
tal. Mert ezt mondja a szent ige: Kire tekintsek, ha 
nem az alázatosra, békeszeretőre, és arra, aki tiszte-
letben tartja szavamat? (Vö. Iz 66, 2) Ily sok nagy és 
kiváló jótéteményben részesültünk, ezért most arra 
a lelki békességre törekedjünk, amelyet Isten kez-
dettől fogva nekünk szánt. Figyelemmel tekintsünk 
Atyánkra és az egész világmindenség Teremtőjére,  
ragaszkodjunk erősen a tőle kapott békének nagy-
szerű és mindent felülmúló ajándékaihoz és jóté- 

teményeihez! 

BOLDOG CHARLES DE FOUCAULD ÖNÁTADÁSI 
IMÁJA Atyám, Reád bízom magam, tégy velem úgy, 
ahogy Neked tetszik, bármi legyen is, megköszö-
nöm. Mindenre kész vagyok, mindent elfogadok. 
Csak akaratod teljesüljön bennem és minden te-
remtményedben, más vágyam nincs is, Istenem. 
Szívem egész melegével szeretlek Téged, és ez a 
szeretet késztet arra, hogy teljesen Neked adjam 
magam, mérték nélkül, határtalan bizalommal ke-
zedbe helyezzem életem; mert hiszen Te vagy az én 
Atyám! 

ELÉRHETŐSÉGEINK 
Plébánia hivatal 
• 08:00-12:00 hétfő, kedd, szerda, csütörtök, pén-

tek 
• Telefon: 06 29 412 223 csak hivatali időben elér-

hető 
• E-mail: iroda@monorplebania.hu 
• Sírmegváltás ügyében lehetőség van elektroni-

kus 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: Signal, mobilszám alapján 

A Magvetésben kiírt programok a járványhelyzet 
miatt változhatnak!  

Szombat esti szentmise/igeliturgia változások-
ról a plébánia facebook oldalán talál informá-

ciót változás esetén!

NAGYBÖJT


