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MAGVETÉS 
MONOR, MONORIERDŐ, VASAD KATOLIKUS HÍRLEVELE 

IMA A VÁROSÉRT ÉS AZ ITT LAKÓKÉRT  
Október a katolikus hagyományban a 
rózsafüzér közösségi imádságának idő-
szaka. A világ számtalan templomában 
jönnek össze Szűz Mária tisztelői, hogy 
hittel és erővel imádkozva kérjék mennyei 
közbenjárását. Ebben a hónapban néhány 
napot közösségünkben mi egy odaadott 
imádságnak szánnánk. Szeretettel hívom 
testvéreimet, hogy csatlakozzanak október utolsó hetében ehhez a szándékhoz! Körbe imádkoznánk 
a várost. Sok-sok otthonban szóljon imádság városunkért és a benne élőkért. Miért? Nehéz időszak 
van mögöttünk. Családjainkat sok esetben megviselte a bezártság, a kétségbeesés, a mindennapi 
anyagi és lelki küzdelem, sok testvérünket elveszítettünk a pandémiában, sokan élet-halál között 
voltak kórházban, ennek az időszaknak bűneiért, hanyagságaiért engeszteljünk és imádkozzunk. De 
imádságunk legyen hálaadás a született életekért, a gyógyulásokért, a lelki felismerésekért.  
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OKTÓBER

17:30 kedden, pénteken, szombaton a szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk

05. kedd 18:00 Életige szentmise - a havi Élet Igéje felvezetése

08. péntek 18:00 Magyarok Nagyasszonya, főünnep, szentmise - Szenior lelki délután

23. szombat 18:00 Szentmise a magyarokért - Nemzeti ünnep

26-31. Ima a városért és a benne élőkért - Imádkozzuk körül Monort
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KÖZÖSSÉGRE FEL! 
Szeptemberben újra indultak közösségeink. 
Nagyon érződik, hogy megviselt bennünket az 
elmúlt időszak. Többen időskor, betegség, el-
költözés miatt már nem vehetnek részt alkal-
mainkon. Közösségeink örömmel fogadnak új 
tagokat, de jó lenne, ha új közösségek is szü-
letnének különösen az eucharisztia körül. Ké-
rünk, Testvérem, aki ide tartozónak vallod ma-
gad légy építő személye valamelyik közösség-
nek! Kik várnak minket? 

Karitász - evangéliumi segítség a rászoru-
lóknak (heti, havi) 
Igekör - aki szeretné megosztani tapaszta-
latait (kéthetente) 
Szent Erzsébet csoport - házasok közös-
sége (kéthetente) 
Bibliaóra - mélyebb kapcsolat kialakítása 
a kinyilatkoztatott igével (kéthetente) 
Felnőtt hittan - Monorierdő (kéthetente) 
Egyháztörténet - múltunk ismerete, 
jövőnk záloga (havonta egy alkalom) 
Ifjúsági alkalmak - közösség, imádság 
Baba-Mama klub - a legkisebbekkel 
együtt (hetente) 
Mária Légió - imádság, engesztelés a 
Szűz Anya körül. (hetente) 
Szentségimádás - Jézus Szíve kápolná-
ban csütörtökön (hetente) 

NAGYBOLDOGASSZONY Szeretettel várunk 
írásokat a közösség időszaki kiadványába. Ha-
táridő: 2021. november 14. Elektronikus 
formába a plebanos@monorplebania.hu 
címre küldjék el. Kérünk a szerzőkről egy fotót 
és rövid leírást a szerző névjegyéhez. A kiad-

vány karácsonyra jelenik meg. 
NAGYBOLDOGASSZONY DÍJ Idén is az év 
végi hálaadáskor adjuk át a közösségünk elis-
merését annak a személynek, aki hosszú ideje 
hűségesen szolgálja a közösséget. A díj kurató-
riumához zárt boritékban lehet leadni sze-
mélyes véleményként szavazatunkat a sekres-
tyében, a plébánia irodában. Határidő: 2021. 
november 30. (Szent András apostol ünnepe)  
SZENIOR LELKI DÉLUTÁN Szeretettel hívjuk 
idősebb testvéreinket lelki délutánra 2021. 
október 19-én, 15:00-19:00-ig a plébániá-
ra. Elmélkedés, imádság, gyónás, agapé és a 
18:00 kezdődő szentmise alkotnák a délutáni 
lelki közösségét. 
MONORI KATOLIKUS KULTURÁLIS SZALON  

Hálaadáshoz kapcsolódóan tartjuk 2021. 
október 31-én, vasárnap 18:00-tól Ars 
Musica esténket. Megyesi Schwartz Lúcia 
operaénekes mestertanár taníványaival 
ajándékoz meg bennünket a szakrális zene 
gyöngyszemeivel. 
Novemberi alkalmunk Szent Márton 
vallási és kultúrális hagyományába 
enged betekintést. Program: 18:00 Szent 
Márton mise 19:00 Szent Márton napi 
libavacsora. A vacsora két menüsorból vá-
lasztható mely megtalálható a plébánia 
honlapján október 4-től. Az alkalmat a 
Fürge Pávában tartjuk. Előre kell jelent-
kezni október 31-ig a plébánia irodá-
ban a választott menű összegének a befi-
zetésével. Helyek száma korlátozott. 

MONORIERDEI KÖZÖSSÉG ZARÁNDOKLA-
TA MÁTRAVEREBÉLY-SZENTKÚTRA Magya-
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rok Nagyasszonya ünnepéhez kapcsolódóan a 
monorierdői közösség 2021. október 10-én, 
vasárnap Máriaverebély-Szentkútra zarándo-
kol. Időseket a kisbuszunkkal szállítjuk. A csalá-
dok személygépkocsikkal csatlakoznak. Monor-
ról is lehet csatlakozni. Ebéd a kegyhelyen. 
Programról és csatlakozási lehetőségről 
Hortobágyi Ágnest lehet keresni: +36 30 628 
50 77-es telefonszámon. Ezen a napon a mono-
rierdői kápolnában katolikus szertartás nem 
lesz! 
SAN’EGIDIO KÖZÖSSÉG - SZEGÉNYEK 
EBÉDJE 2021. október 17-én, vasárnap 
12:00-tól tartja a San’Egidio közösség a monori 
szegény barátainak az ebédjét. Erre az alkalom-
ra száraz élelmiszert, süteményt szeretettel 
fogadnak. Adományok leadhatók a vasárnapi 
szentmise előtt a sekrestyében Teri mamánál! 
Minden segítséget örömmel fogad a közösség. 
EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS 2021 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 egy-
házi hozzájárulás befizetése. Milyen módon? 
‣ plébánián hivatali időben bármikor 
‣ csekken - a templom előtérből elvihető 
‣ átutalással OTP 11742056-20052755 

számlaszámra 
‣ minden hónap 2. vasárnapján a temp-

lomban mise előtt és után  
SÍRMEGVÁLTÁS Közeledik a november, ami-
kor sokan ellátogatnak szeretteik sírjához. A 
monori temetőben idén az 1996-ban 
megváltott síroknak jár le az ideje. Meg-

újítás a plébánián hivatali időben lehetséges 
vagy telefonon intézve utána átutalással.
GYÓNTATÁSI IDŐPONTOK, LELKIBESZÉL-
GETÉS Hétköznap a reggeli szentmisék után, és 
az esti szentmisék előtt van lehetőség szent-
gyónásra. Kérem, hogy a sekrestyében jelez-
zünk! Lelkibeszélgetésre, beszélgető gyónásra 
+36 30 330 80 88 – as telefonon Ipoly atyánál 
lehet jelentkezni! 
KATOLIKUS NAPTÁR ÉS KALENDÁRIUM Már 
megvásárolható Tóth Juditnál a 2022-es nap-
tárok és kalendárium. A készlet erejéig tudjuk 
biztosítani.  
Téli időszámítás kezdete  2021. október 
31.  vasárnap hajnalban 3:00 órakor 2:00 
órára kell visszaállítani az órát. Ekkor változik a 
vasadi kápolna istentiszteleti rendje 16:00 
órára. 
HÁLAADÁS COVIDBÓL GYÓGYULTAKNAK 
Testvérek közül jött a kezdeményezés, - remél-
ve, hogy a pandémia súlyos hullámán túljutva - 
sokan átestek a betegségen az elmúlt másfél 
évben és többen meggyógyultak. Vesztettünk 
is. Tanulva az evangéliumból, hogy vissza kell 
térni Istenhez és meg kell köszönni irgalmas-
ságát. Ezért mindazokat, akik betegek voltak és 
meggyógyultak hálaadó szentmisére hívjuk 
2021. október 31-én, vasárnap 18:00-kor 
kezdődő szentmisére és utána a hálaadó Ars 
musica szakrális énekmeditációra, melyet 
Megyesi Schwartz Lúcia operaénekes mesterta-
nár taníványaival ad át számunkra. 
OKTÓBERI ÉLET IGÉJE „Tudjuk, hogy az 
Istent szeretőknek minden javukra vá-
lik” (Róm 8,28) Pál apostol rómaiaknak írt 
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leveléből származik az ige, melyet ebben a 
hónapban megélni javasolunk. Hosszú, gondo-
latokkal és tanításokkal teli szövegről van szó, 
amelyet Pál Rómába menetele előtt írt, hogy 
előkészítse látogatását, mert személyesen még 
nem ismerte ezt a közösséget. A nyolcadik feje-
zet különösen is aláhúzza az új, Lélek szerinti 
életet, az örök élet ígéretét, amely az emberek-
re, a népekre és az egész teremtett világra vár.
„Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek 
minden javukra válik” Ennek a mondatnak 
minden szava mély jelentőséggel bír. Pál kije-
lenti, hogy főleg kereszténységünkből fakadó-
an megismertük Isten szeretetét, és tudjuk, 
hogy minden, ami velünk, emberekkel történik, 
részét képezi Isten nagy üdvösségtervének. Pál 
azt mondja, hogy minden ennek a tervnek a 
megvalósulására szolgál: a szenvedés, az ül-
döztetés, a bukás és a személyes gyengesége-
ink is, de főleg Isten Lelkének a működése a 
szívünkben, ha befogadjuk őt. A Szentlélek 
meghallja az emberiség és a teremtett világ 
vajúdását, velünk sóhajtozik, és ez a biztosítéka, 
hogy Isten terve meg is valósul. Számunkra ez 
azt jelenti, hogy válaszoljunk cselekvő szeretet-
tel a szeretetére, bízzuk magunkat az Atyára 
minden szükségben, és tegyünk tanúságot az 
új égbe és új földbe vetett hitünkről, melyet 
azoknak készít, akik bíznak Benne. „Tudjuk, 
hogy az Istent szeretőknek minden ja-
vukra válik” Hogyan valósítsuk meg ezt a 
komoly kijelentést személyes életünkben, a 
mindennapokban? Chiara Lubich ezt tanácsol-
ja: „Mindenekelőtt soha nem szabad megáll-
nunk a dolgok pusztán külső, anyagi, profán 

szemlélésénél, hanem hinnünk kell, hogy 
minden tény olyan üzenet, mellyel Isten kifeje-
zi szeretetét irántunk. Az élet gyakran egy olyan 
szőtteshez hasonlít, melyből csak a csomókat és 
a kusza szálak összevisszaságát vesszük észre. 
Meg fogjuk azonban látni, hogy valójában 
mennyire más: egy olyan csodálatos minta, 
melyet Isten szeretete sző majd hitünkre ala-
pozva. A következő lépés az, hogy bizalommal 
és teljesen hagyatkozzunk rá erre a szeretetre 
minden pillanatban, legyen szó akár kis, akár 
nagy dolgokról. Sőt, ha képesek leszünk rábízni 
magunkat Isten szeretetére a hétköznapi élet-
helyzetekben, akkor Ő megadja majd nekünk 
az erőt ahhoz, hogy a nehezebb pillanatokban 
is rá tudjuk bízni magunkat: egy nagy megpró-
báltatás vagy betegség idején, és a halál pilla-
natában. Próbáljunk meg így élni, de ne érdek-
ből, azért, hogy Isten felfedje terveit, és így 
vigasztalást nyerjünk tőle, hanem csak szere-
tetből. Meg fogjuk látni, hogy ez a bizalomteli 
ráhagyatkozás végtelen fény és béke forrása 
számunkra és sok más ember számára.” 

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

Telefon: +36 30 178 39 52 csak hivatali 
időben elérhető E-mail: iroda@monorple-
bania.hu Sírmegváltás ügyben lehetőség 
van elektronikus ügyintézésre is és telefonos 
tájékoztatásra hivatali időben! 

PLÉBÁNOS 
• Fogadóóra kedd 16:00 (illetve egyeztetés 

alapján bármikor : +36 30 330 80 88 E-
mail: plebanos@monorplebania.hu 
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OKTÓBERI LITURGIKUS BEOSZTÁS 

Rózsafűzér hónapja 
‣ 01. péntek 17:30 rózsafüzér közösségi 

imádkozása 17:30 gyóntatás, 18:00 szent-
mise: Molnár Zsolt ezüstmisés atya lesz 
a vendégünk. 19:00 szentségimádás (Hec-
kenast-Kazi) 

‣ 02. szombat 17:30 rózsafüzér közösségi 
imádkozása 18:00 szentmise, Urr 

03. vasárnap - Évközi 27. 08:00 JSZK ige-
liturgia, Gajdos 09:30 NBT szentmise,  Urr 
11:00 MSZJ szentmise, Urr 13:00 NBT eskü-
vő, Urr 17:00 CFK szentmise, Urr 18:00 NBT 
igeliturgia,  Fazakas 
‣04. hétfő 07:00 szentmise, Urr 18:30 Bib-

liaóra 
‣05. kedd  09:30 Baba-Mama klub 16:30 

Mária Légió imádsága a plébánián 17:30 
gyóntatás, 17:30 rózsafüzér közösségi imád-
kozása 18:00 Életige szentmise, Urr 

‣06. szerda 07:00 szentmise, Urr 18:00 
Felnőtt hittan Monorierdő 

‣07. csütörtök 07:00 igeliturgia, Fazakas 
15:00 JSZK szentségimádás, Huszthy 
19:00 Szent Erzsébet csoport 

‣08. péntek Magyarok Nagyasszonya, 
főünnep 17:30 gyóntatás 17:30 rózsafüzér 
közösségi imádkozása, 18:00 szentmise, Urr 

‣09. szombat 17:30 rózsafüzér közösségi 
imádkozása 17:45 gyóntatás, 18:00 előesti 
igeliturgia, Hován. 

10. vasárnap - Évközi 28. 08:00 JSZK 
szentmise, Urr 09:30 NBT szentmise, Urr 
11:00 MSZJ nincs szertartás! 17:00 CFK 
igeliturgia, Fazakas 18:00 NBT igeliturgia,  
Huszthy 
‣ 11. hétfő szentmise, Urr 
‣ 12. kedd 17:30 gyóntatás, 17:30 rózsafüzér 

közösségi imádkozása 18:00 szentmise, Urr 
‣ 13. szerda 07:00 szentmise, Urr 
‣ 14. csütörtök 07:00 igeliturgia, Hován 

15:00 JSZK szentségimádás, Huszthy 
19:00 Szent Erzsébet csoport 

‣ 15. péntek 17:30 rózsafüzér közösségi 
imádkozása 17:30 gyóntatás, 18:00 szent-
mise, Urr 

‣ 16. szombat 17:30 rózsafüzér közösségi 
imádkozása 18:00 szentmise, Urr 

17. vasárnap - Évközi 29. 08:00 JSZK ige-
liturgia, Fazakas 09:30 NBT szentmise,  Urr 
11:00 MSZJ szentmise, Urr 12:00 Sant’Egi-
dio közösség megvendégeli szegény barátait 
17:00 CFK szentmise, Urr 18:00 NBT igeli-
turgia,  Gajdos 
‣18. hétfő 07:00 szentmise, Urr 18:30 Bib-

liaóra 
‣19. kedd  09:30 Baba-Mama klub 15:00-

tól Idősek lelkigyakorlata 16:30 Mária 
Légió imádsága a plébánián 17:30 gyónta-
tás, 17:30 rózsafüzér közösségi imádkozása 
18:00 szentmise, Urr 

‣20. szerda 07:00 szentmise, Urr 
‣21. csütörtök 07:00 igeliturgia, Fazakas 

15:00 JSZK szentségimádás, Huszthy 
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‣22. péntek 17:30 gyóntatás 17:30 rózsafü-

zér közösségi imádkozása, 18:00 szentmise, 
Urr 

‣23. szombat 17:30 rózsafüzér közösségi 
imádkozása 17:45 gyóntatás, 18:00 előesti 
igeliturgia 

24. vasárnap - Évközi 30. 08:00 JSZK 
szentmise, Urr 09:30 NBT szentmise, Urr 
11:00 MSZJ igeliturgia, Fazakas 17:00 CFK 
igeliturgia  18:00 NBT igeliturgia,  Huszthy 
‣25. hétfő 07:00 szentmise, Urr  

IMAHÉT A VÁROSÉRT ÉS LAKÓIÉRT 
október 26-31. 

‣26. kedd  09:30 Baba-Mama klub 16:30 
Mária Légió imádsága a plébánián 17:30 
gyóntatás, 17:30 rózsafüzér közösségi imád-
kozása 18:00 Szentmise a városért és a 
lakóiért, Urr 

‣27. szerda 07:00 szentmise, Urr 
‣28. csütörtök 07:00 igeliturgia, Hován 

15:00 JSZK szentségimádás, Huszthy 
19:00 Szent Erzsébet csoport 

‣29. péntek 17:30 gyóntatás 17:30 rózsafü-
zér közösségi imádkozása, 18:00 szentmise, 
Urr 

‣30. szombat 17:30 rózsafüzér közösségi 
imádkozása 17:45 gyóntatás, 18:00 előesti 
szentmise - várjuk azokat, akik vasárnap nem 
tudnak eljutni szentmisére. 

31. vasárnap - Évközi 31. 08:00 JSZK igeli-
turgia, Gajdos 09:30 NBT szentmise, Urr 

11:00 MSZJ szentmise, Urr 16:00 CFK igeli-
turgia  18:00 NBT Hálaadószentmise és 
Ars Musica koncert 

NOVEMBER - SZENT ANDRÁS HAVA 
‣01. hétfő Mindenszentek, parancsolt 

ünnep 15:00 Rácz kápolnában szentmi-
se Urr utána kb. 15:50-től sírmegáldás a 
monori Római Katolikus temetőben 18:00 
szentmise elhunytjainkért, és ünnepé-
lyes Lucernárium a templomban, Urr 
(várható időtartam szentmise+lucernárium 1 
óra 15 perc) Halottjaink nevét a sekrestyében 
adhatjuk meg.  

‣02. kedd Halottak napja 17:30 gyónta-
tás, 18:00 Engesztelő szentmise halottain-
kért 

‣03. szerda 07:00 szentmise, Urr 
‣04. csütörtök 07:00 igeliturgia, Fazakas 

15:00 JSZK szentségimádás, Huszthy 
‣05. péntek - Elsőpéntek -  Szent Imre 

herceg az ifjúság védőszentje, ün-
nep17:30 gyóntatás, 18:00 szentmise, Urr 
18:45 szentségimádás, Heckenast-Kazi 

‣06. szombat 17:45 gyóntatás, 18:00 előes-
ti szentmise - várjuk azokat, akik vasárnap 
nem tudnak eljutni szentmisére. 
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