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MAGVETÉS 
MONOR, MONORIERDŐ, VASAD KATOLIKUS HÍRLEVELE 

MÁRIA MENNYBEVÉTELE - NAGYBOLDOGASSZONY BÚCSÚ AU-
GUSZTUS 15. A 18. század elején az egri káptalan, más birtokairól 

jobbágycsaládokat telepít le Monoron, egyre nagyobb számban 
katolikusokat. Jelenlétük 1753 óta számon tartott. Ezután az egri 
kanonok, Gusztinyi János finanszírozásával épült fel ismét katoli-
kus templom a jelenlegi helyén, Szűz Mária mennybevétele tiszte-
letére. Alapkövét 1757. december 15-én tették le. Ez az épület 
jóval kisebb, egyszerűbb volt a mainál. Az egri káptalan 1763-ban 
lelkészséget, 1767-ben önálló plébániát szervezett. Azelőtt a 
monori lelkészség az üllői plébánia filiája volt. A 18. század végén 
újabb, nagyobb számú telepesek érkeztek. A kicsi, kápolnaszerű 
épület a római katolikus lakosság rohamos növekedésével kicsi-
nek bizonyult, ezért új, tágasabb belsejű templom építésébe 
kezdtek. Az építkezés 1800-ban kezdődött, alapkőletételi ünnep-
ségére az év július 2-án, az építkezési munkálatok befejezésére és  

Templombúcsú hónapja

AUGUSZTUS

03. kedd 18:00 Életige szentmise - minden testvérünknek, aki a havi igét megéli

06. péntek 18:00 Urunk Színeváltozása, ünnep (elsőpéntek)

09. hétfő 07:00 Szent Terézia (Edith Stein) Európa társvédőszentje, ünnep

15. vasárnap 09:30 Nagyboldogasszony búcsú

20. péntek 16:00 NBT kenyérmegáldás, 18:00 szentmise és közösség a telepen
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a felszentelésére 1806. október 5-én került sor és készült el a Nagytemplom a jelenlegi formájá-
ban. Tervezője mindmáig ismeretlen. Ennek a templomnak is az egri káptalan vállalta költségeit. A 
templom cof stílusban épült fel.  

NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONG-
RESSZUS 2021. SZEPTEMBER 5-12. BUDA-
PEST Aki regisztrál a 2021. szeptember 12-i 
pápai szentmisére, az alábbi regisztrációs kódot 
kell beírni a csoporthoz. Csoport regisztráci-
ós kód: IEC-FL6P Kérem, hogy aki regisztrált 
egy e-mailt küldjön nekem: plebanos@monor-
plebania.hu címre. Regisztrálni augusztus 
29-ig lehet! 

NAGYBOLDOGASSZONY BÚCSÚ Templo-
munk és közösségünk ünnepe augusztus 15-
én, vasárnap a 09:30 szentmisében lesz 
megtartva. Ez parancsolt ünnep. Ha lehet szer-
vezzük úgy az életünket, hogy minél többen 
imádkozhassunk ezen a napon hálatelt szívvel 
együtt. Sós és édes süteményt szívesen foga-
dunk az utána következő agapéhoz. 

AUGUSZTUS 20. Szent István király ünnepén 
szeretettel várjuk a tesvéreket: 16:00 ke-
nyérmegáldás a Nagyboldogasszony-
templomban a város vezetőinek és a város 
felekezeteinek részvételével. 18:00-tól ün-
nepi szentmise a Jézus Szíve-kápolnában 

a telepen. A szentmise jó idő esetén a kápolna 
kertjében lesz megtartva. 

KARITÁSZ ÖNKÉNTESEK Szeretettel hívjuk a 
testvéreinket a plébániai karitászba önkéntes 
szolgálatra. A szegények és elhagyatottak 
evangéliumi szolgálata lelkileg nagyon meg 
tud erősíteni hitünkben. Alkalmanként vagy 
rendszersen is be lehet kapcsolódni. Jelent-
kezni Veronikánal lehet a plébánián. A plébáni-
ai karitászunk szolgálatához adományok a plé-
bánián bármikor leadhatók.  

SZEPTEMBERTŐL Hosszú időszak után újra 
indulhat a plébániai közösségi élet. Hívom 
mindazokat a közösségeket, akik imád-
koztak, együtt voltak a pandémia előtt, 
hogy az imádság legyen újra élő közös-
ségünkben. A Karizmatikus imaközösséget, a 
San’Egidio közösséget, az őrtálló csoportokat, a 
Mária Légió tagjait, a Bibliakör tagjait, a Kari-
tász csoportot, az Igekört, a Szent Erzsébet cso-
portot, az Akolitusok Szent István vértanú körét. 
Segítő kezekre vár a templomot rendbentartók 
közössége, a Karitász. Új közösségek születését 
is örömmel támogatom. Szeptembertől folyass-
tuk missziós szívvel újra a lelki életet közösen. 

EGYHÁZTÖRTÉNELEM Szeptembertől havi 
egy alkalommal Tömördy Viktor OFM teoló-
gia tanár fog jönni hozzánk, hogy bemutassa 

Templombúcsú hónapja
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egyházunk kétezeréves történetét. Havonta egy  
szerda este fogja előadásait tartani. Szeptem-
beri számban közöljük az első időpontot. 

MONORI KATOLIKUS KULTURÁLIS SZALON 
(MKKSZ) Szeptember 8-án, szerdán este 18:30-
től DR. VEJKEY IMRE országgyűlési képviselő 
(Fidesz-KDNP), az Igazságügyi Bizottság elnöke 
lesz a vendégünk a monori Vigadóban. Képvi-
selő úr indította a Népszava grafikusa ellen a 
pert, erről is lesz szó. Előadása: A keresztény-
ség helyzete Európában és a parlamenti imaal-
kalmak.  

PLÉBÁNIAI ÉLET FÓRUM (PÉF) Beszélgetés 
sorozatra hívom a plébániai közösség tagjait. 
Két-három havonta beszélgetnénk a közösség 
lelki fejlődésének lehetőségeiről és arról a fo-
lyamatról amit Püspök atya indított el egyház-
megyénkben. A hagyományos plébániai szer-
kezet hamarosan fentarthatatlanná válik a híva-
tások hiánya miatt. Mi vár ránk a következő 
években? Bővebben a szeptemberi számban. 

PLÉBÁNIAI ZARÁNDOKLAT A RÓZSAFŰZÉR 
HÓNAPJÁBAN A most felújított Bodajki kegy-
helyre 2021. október 7-én, csütörtökön 
mennénk plébániai zarándoklatra busszal. 
Program: érkezés harangszóra, templom tör-
ténetének megismerése, Mária dicséret, 
szentmise, ebéd, keresztút a kegyhelynél. Indu-
lás: 07:30 érkezés kb. 17:30-18:00 között. 

JÉZUS SZÍVE NAGYKILENCED Szeptembertől 
érdemes elkezdeni a Jézus Szíve nagykilence-

det. Elsőpéntek a havi rendszeres szentgyónás-
ról és szentáldozásról szól, a szív megtéréséről, 
melyeken keresztül megtapasztalható Isten 
irgalmassága. Vendégeink lesznek idén:  
szeptemberben Csáki Tibor atya, nagymarosi 
plébános, októberben az ezüstmisés Molnár 
Zsolt atya, püspöki irodaigazgató. November-
ben nem lesz vendégünk mert november 1-je 
lesz elsőpéntek és Mindenszentek ünnepe. 
December egyeztetés alatt. Szeretettel hívjuk 
egymást ezekre az imádságos, engesztelő al-
kalmakra. 

TELEFONSZÁM VÁLTOZÁS A plébánia hivatal 
ezentúl a +36 30 178 39 52-es (katolikus-
flottás) telefonszámon érhető el augusztus 1-
től. A vezetékes szám még évvégéig él párhu-
zamosan. 

AUGUSZTUSI ÉLETIGE „Aki ugyanis kicsivé 
lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a 
mennyek országában.” (Mt 18,4) 

AUGUSZTUSI LITURGIKUS BEOSZTÁS 
RÖVIDÍTÉSEK 

JSZK - Jézus Szíve-kápolna, Újtelep 
NBT - Nagyboldogasszony-templom, Monor 
MSZJ - Munkás Szent József-kápolna, Monorierdő 
CFK - Boldog Charles de Foucauld-kápolna, Vasad 

03. kedd 18:00 Életige szentmise 
06. péntek - URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA, ünnep  
- elsőpéntek 17:30 NBT gyóntatás 18:00 NBT 
szentmise 
08. vasárnap - Évközi 19. 08:00 JSZK igeli-

Templombúcsú hónapja
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turgia, Gajdos  09:30 NBT szentmise, Urr 11:00 
MSZJ szentmise, Urr 17:00 CFK szentmise, Urr 
18:00 NBT igeliturgia, Fazakas 

15. vasárnap - SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉ-
TELE, parancsolt ünnep, templombúcsú 
08:00 JSZK igeliturgia, Gajdos 09:30 NBT szent-
mise, Urr 11:00 MSZJ igeliturgia, Fazakas 17:00 
CFK szentmise, Urr 18:00 NBT igeliturgia 

20. péntek SZENT ISTVÁN KIRÁLY, MAGYAR-
ORSZÁG FŐVÉDŐSZENTJE, főünnep 09:00 
ünnepségek Monorierdő 16:00 NBT kenyérmeg-
áldás a monori felekezetek lelkészeivel és polgári 
előljáróival 18:00 JSZK ünnepi szentmise, Urr 
19:00 bográcsos együttlét, beszélgetés 

22. vasárnap - Évközi 21. 08:00 JSZK igelitur-
gia, Fazakas 09:30 NBT szentmise, Urr 11:00 
MSZJ szentmise, Urr 17:00 CFK szentmise, Urr 
18:00 NBT igeliturgia,  Huszthy 

29. vasárnap - Évközi 22. vasárnap 08:00 
JSZK szentmise, Urr 09:30 NBT szentmise, Urr 
11:00 MSZJ szentmise, Urr 17:00 CFK igeliturgia, 
Fazakas 18:00 NBT igeliturgia,  Hován 

IMÁDSÁG A NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS 
KONGRESSZUSÉRT Mennyei Atyánk, minden élet 
forrása! Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát 
értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő 
Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük! Ő 
Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvo-
sunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő 
erejét és örömét elvigyük minden emberhez! Add, 
hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kong-
resszus ünneplése egész hívő közösségünk, főváro-

sunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására 
szolgáljon. Ámen! 
Nemzetközi  Eucharisztikus Kongresszus 
Budapesten 1938-ban A kiállítás a Budapes-
ten 1938. május 25. és 29. között megrende-
zett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
emlékezetét dolgozza fel a fennmaradt tárgyi 
emlékek, írásos, képi és hangzó dokumentu-
mok bemutatásával. Az előkészületeket, a 
kongresszusi napok eseményeit és a rendez-
vény utóhatását követhetik végig a látogatók. A 
Liturgikus tárgyak, emléktárgyak hazai egyházi 
gyűjteményekből, templomokból és magán-
személyektől származnak. A kiállításhoz ma-
gyar-angol nyelvű ismeretterjesztő füzet kap-
csolódik és kapható lesz a tavaly kiadott tanul-
mánykötet is. A tárlatot a Keresztény Múzeum 
az idei Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus Titkárságának megbízásából ren-
dezi meg. A monori egyházközség 3 em-
léktárgya is ott lesz a rendezők kérésére 
a kiállításon! 

ELÉRHETŐSÉGEINK 
PLÉBÁNIA HIVATAL 
• 08:00-12:00 hétfő, kedd, szerda, péntek - Tele-

fon: +36 30 178 39 52 csak hivatali időben 
elérhető E-mail: iroda@monorplebania.hu Sír-
megváltás ügyében lehetőség van elektroni-
kus ügyintézésre is és telefonos tájékoztatásra 
hivatali időben! 

PLÉBÁNOS 
• Fogadóóra kedd 16:00 (illetve egyeztetés alap-

ján bármikor : +36 30 330 80 88 - Skype: urri-
poly, üzenet és hang is) E-mail: plebanos@mo-
norplebania.hu

Templombúcsú hónapja


