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MAGVETÉS
MONOR, MONORIERDŐ, VASAD KATOLIKUS HÍRLEVELE

ÚJ PLÉBÁNIAI VEZETŐ Marton Zsolt püspök atya 2022. november 16. - 2023. július 31-e között Urr Zsolt Ipoly atyát klinikai kezelései alatt betegszabadságra küldte. Ezzel egyidőben erre az időre
kinevezte SZAKÁLLAS LAJOS diakónust a plébánia vezetésére. Elmúlt vasárnap Lajos testvér bemutatkozott. Keddtől minden
ügy kizárólagos intézője. Isten hozta a monori, monorierdei, vasadi
és a telepi hívek között.
ELÉRHETŐSÉGE
E-mail: szakallas.lajos@monorplebania.hu
Mobil: +36 70 617 30 54
MISERENDVÁLTOZÁS A közösség lelkipásztori
ellátását egy változtatással tudjuk biztosítani. 2022.
november 27-én, vasárnaptól a Nagyboldogasszony-templomban a szentmise 09:00-kor kezdődik. A szombati előesti szentmise váltakozva
lesz megtartva a nagytemplom és a kistemplom
között kérjük figyelje a hirdetéseket.
“A” LITURGIKUS ÉV - MÁTÉ EVANGÉLIUM
Adventtől - Szent András ünnepéig az évközi vasárnapokat Szent Máté apostol evangéliuma fogja
meghatározni. Neve jelentése: Isten ajándéka. A
templomi ábrázolásokban Máté jelképe az ember
(vagy férfi alakú angyal), mert evangéliumát Jézus
emberi származással, nemzetségtáblájával kezdi.
Evangéliuma jól beosztott egységekben, akár témákkal csoportosítva dolgozható fel. Amit az Újszö-

vetség alapján tudhatunk róla: Alfeus fia volt és
Kafarnaumban szedte a rómaiaknak a vámot, a zsidóktól. Jézus a vám mellől hívta meg: azonnal követte Jézust, s vendégül látta házában (Mt 9,9-13).
Ettől kezdve Jézus tanítványa és szemtanúja az Úr
tanításának. Evangéliumának keletkezésére több
időpontot tartanak lehetségesnek. A végső formába
öntésének időpontjául a Kr. u. 80-90- et tekinti a
bibliatudomány. Máté evangéliuma erősen zsidó
jellegű. Legfőbb jellemzője, hogy a názáreti Jézus
alakját Isten választott népének hagyományába
ágyazza, illetve megmutatja azt is, hogy ez a Jézus
nem tépi szét e hagyományok bilincseit, hanem
beteljesíti azokat. A szöveg elejétől végéig érezzük a
hagyomány és az újdonság közötti feszültséget, ami
korábban nagyon meghatározó volt. Sem az előbbit,
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sem az utóbbit nem utasítja el a szerző, kölcsönhatásuk életszerűséget és új látásmódot eredményez.
Máté célja kimutatni, hogy Jézus életének eseményei miként teljesítik be az Ószövetség jövendöléseit. Jézus szenvedésének és halálának leírása közben
mindvégig arról biztosít minket, hogy ezek a szörnyű események megfelelnek Isten akaratának, ahogyan azokat az Ószövetség megjövendölte. Bizonyos
pontokon azonban úgy tűnik, Jézus ellentmond a
törvény némely parancsának, sőt eltörli azokat. Megteheti, hiszen ő Isten fiaként a zsidó hagyomány
hivatott értelmezője. ÜNNEPE: szeptember 21.
IMÁDSÁG: Istenünk, te
mérhetetlen irgalmaddal
apostolaid közé választottad
Mátét, a vámost. Add, hogy
példája és közbenjárása
támogasson minket, és
téged követve, egyre hűségesebben ragaszkodjunk
hozzád. A mi Urunk, Jézus
Krisztus, a te Fiad által, aki
veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön örökké.
Ámen.
NAGYBOLDOGASSZONY DÍJ 2022 A Nagyboldogasszony egyházközség, mint alapító szándéka,
hogy ezen módon is hitet tegyen a közösségépítés –
jelen társadalmi környezetben – kiemelkedően
fontos ténye mellett, és ezen szerény jelképpel és
díjjal ösztönözze az egyházközség azon tagjait, akik
e cél érdekében önzetlenül és hűségesen vállalnak
szerepet. A díj hangsúlyosan szeretné jelezni, hogy a
hűséget meghatározó feltételnek tekinti, mint olyan
értéket, amely nem egy szerencsés pillanat adomá
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nya, hanem csak hosszú esztendők elkötelezettségével szerezhető meg. A díjat minden esztendőben
azon személynek szánja, aki a Nagyboldogasszony
Egyházközség elkötelezett tagja vagy támogatója, s
e közösségben végzett tevékenysége a fentiekkel
párhuzamos. Kuratóriumának vezetője: Huszthy Tamás Idén 4. alkalommal: 2022. december
31-én, 18:00 a Te Deum szentmisében adjuk át.
ESKÜVŐI IDŐPONTOK Már foglalhatóak 2023
nyarára a templomi esketési időpontok. Informális
tájékoztató 2023. január 21. szombat 10:00 -11:00
a templomban. Első várható jegyesoktatási időpont
2023. április 15. szombat 10:00 -13:00-igy a templomban.
BÉRMÁLKOZÁS Szeretettel várjuk a fiaatalokon túl
mindazok érdeklődését, akiknek bármilyen oknál
fogva a bérmálkozás elmaradt és szeretnék pótolni.
A bérmálkozás időpontját március körül fogjuk
megkapni a váci Püspöki irodából. Aki szeretne
bérmálkozni: 1. bérmaszülő: áldozott, bérmálkozott, be kell szerezni a keresztlevelet és a plébánosától bérmaszülő vállalási engedély kell. 2. bérmanév: egy válaszott férfi vagy női szent, akinek az
élete méltó példa a bérmálkozó előtt. Aki nem Monoron lett megkeresztelve bérmálkozó és bérmaszülő, tájékozódjon az illetékes helyen milyen időpontban lehet kikérni a szükséges iratokat. A sekrestyében és az irodában, az illetékes hitoktatónál a jelentkezési lap kérhető.
KARITÁSZ TAGTOBORZÓ Plébániánk karitásza
szeretettel hív a szegények szolgálatára. A plébánia
karitászt Dosztál Veronika (+36 30 178 39 54 katolikusflotta) vezeti, hétköznap megtalálható a plébánián. Elsősorban pakolásban, csomagok összeállításában és lakcímre juttatásában várnak segítséget.
Advent folyamán a templom előcsarnokában kihe
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lyezésre kerül a karitász kosár, ahol adományok
elhelyezhetők.
CSALÁDCSOPORT ALAKUL Az elmúlt időben több
fiatal család jelentkezett be a plébániai életbe. Ösztönösen merül fel ilyenkor a közösség alakítás. Közösségünk fiatal családosai új lendületet, lelkiséget,
életet, stílust hoznak a közösségi megújulásunkba.
Támogassuk és szeressük fiatal családosainkat! A
szervezést VÉR ZSUZSI látja el, jelentkezni az alábbi
e-mail címen: verzsuzsi@gmail.com
KARÁCSONYI ÁLMOK - KRUCHIÓ KIÁLLTÁS A
hagyományos adventi elindulást segíti Kruchió
László kiállítása a templom mellett november 17december 6. között. A kiállítás idén a TÜZOLTÓ
LESZEK gondolat köré csoportosul.
EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS 2022 A hozzájárulás
befizetésére a minden 2. vasárnap a templom előterében, a plébánia irodában hivatali időben vagy
átutalással az egyházközség számlaszámára:
11742056-20052755.
ADVENTI KOSZORÚ KÉSZÍTÉS A készülődés hangulatát meghatározza és segíti a családi otthonban
elhelyezett adventi vasárnapokat jelző koszorú.
Monoron: november 25-én, pénteken 16:30 plébánia. Monorierdő: november 23-a, szerda 16:00tól.
ZSIBONGÓ GYERMEKIMÁDSÁG Ezt a liturgikus
évet elhagyva, a közeledő advent jegyében 2022.
november 25-én, pénteken 16:30 a templomban.
MONORI VÁROSI ADVENT Hagyományosan minden adventi vasárnap 16:00 a város felekezetei
imdásgra várnak minden jószándékú embert. Katolikusok: december 18. vasárnap.
MONORIERDEI KÖZSÉGI ADVENT A monorierdői
önkormányzat és a felekezetek minden adventi
vasárnap 16:00 várják a helyieket adventi áhítatra.
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Katolikusok: december 11-én, vasárnap 16:00
CIPŐSDOBOZNYI JÓSZÁNDÉK Az elmúlt évekhez
hasonlóan idén adventkor is jótékonysági cipősdoboz akciót hirdet a Vigadó Kulturális és Civil
Központ Nonprofit Kft. Kezdeményezésünkkel
szeretnénk, ha a rendezvényeinket látogató közösség sok gyermek számára boldogabbá tudná tenni a
karácsonyt Monoron. November 25-től a Vigadó
emeletén, illetve a szabadtéren megrendezésre
kerülő adventi gyertyagyújtások alkalmával várjuk a
cipősdoboznyi ajándékokat. A cipősdobozokat legkésőbb advent harmadik vasárnapjáig, december
11-ig tudják leadni. Ezt követően az összegyűjtött
ajándékokat a Katolikus Karitász segítségével
monori, rászoruló családok részére juttatjuk majd el.
Kérjük Önöket, hogy csomagolás nélkül hozzák a
dobozba rejtett meglepetéseket, melyek lehetnek
játékok, mesekönyvek, tartós élelmiszerek, édességek… A dobozra jól láthatóan írják fel, hogy
milyen korosztályú lánynak vagy fiúnak szánják az
ajándékot (például: „fiú 12” vagy „lány 8”). A dobozokat egységes csomagolással látjuk el, így kerülnek majd a karácsonyfa alá. Köszönjük a segítségüket!
ADVENTI ZENEI ÁHÍTAT A SZENT CHARLES DE
FOUCAULD-KÁPOLNÁBAN VASADON A vasadi
közösség énekes tagjai szeretettel hívnak minket
hagyományos adventi énekes, zenei áhitatukra.
Idén hunyt el Mocsári Emma, aki állandó tagja volt
ennek az estnek kezdettől fogva. A műsor művészei
ezt az adventi alkalmat az Ő emlékének szentelik.
Közreműködnek: Megyesi Schwartz Lúcia, Edőcs
Fanni, Edőcs Tamás és barátaik. Időpont: 2022.
december 10-e, szombat 17:00.
SZEGÉNYEK EBÉDJE A monori Sant’Egidio közösség ebben az évben még két alkalommal vendégel-
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né meg szegény barátait. Szívesen fogadnak süteményt, üdítőt, anyagi hozzájárulást, és személyesen
is lehet csatlakozni az előkészítéshez, felszolgáláshoz. Időpontok: november 27. 12:00; december
25. 12:00
ISTEN SZAVA MINDEN NAPRA 2023 A sekrestyében november végétől megvásárolható az Isten
szava minden napra 2023-as kötete (Vincenzo Paglia a szerző), amely az egyéni vagy közös imádságunkhoz kínál a napi olvasmányok mellé elmélkedéseket. Ára: 3990 forint.

IMÁDSÁGOS MONORI ADVENTI HAJNALOK
2022. november 27. - december 23.
Első roráté: november 28. hétfő 06:30
Szent Miklós érkezik: december 11. 09:00
Utolsó roráté: december 23. péntek 06:30
Utolsó gyóntatás: december 23. 07:00-10:30
MONOR – NAGYBOLDOGASSZONY
06:30 hétfő
06:30 szerda (Ady iskola)
06:30 csütörtök (Nemzetőr, Kossuth, JAG)
MONOR - JÉZUS SZÍVE
06:30 kedd, igeliturgia
MONORIERDŐ - MUNKÁS SZENT JÓZSEF
06:30 kedd, igeliturgia
VASAD – SZENT CHARLES DE FOUCAULD
06:30 kedd, igeliturgia
BETEGELLÁTÁS 2022. december 2-án, 13:00tól Varga Sándor atya látogatja végig, adventikarácsonyi szentgyónásra és áldoztatásra azokat a
betegeket, akik igényüket leadják a plébánián.
DECEMBER 8. CSÜTÖRTÖK - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS Parancsolt ünnep a reggeli roráte
szentmise helyett 18:00-kor mond ünnepi szentmisét Varga Sándor, albertirsai plébános.
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KARÁCSONYI LITURGIKUS REND
DECEMBER 24. SZOMBAT
16:00 Pásztorjáték (Nagyboldogasszony)
17:30 Pásztorjáték (Monorierdő)
18:00 Szentmise (Monorierdő)
19:30 Pásztorjáték (Telep)
20:00 Szentmise (Telep)
23:30 Fiatalok előadása
00:00 Urunk Születésének ünnepi szentmiséje
(Nagyboldogasszony)
DECEMBER 25. VASÁRNAP
08:00 igeliturgia (Jézus Szíve)
09:00 szentmise (Nagytemplom)
10:00 Gyöngyössy-Szabó Viktor 30PERC KARÁCSONYI ORGONAMUZSIKA (Nagytemplom)
11:00 szentmise (Monorierdő)
17:00 pásztorjáték, szentmise (Vasad)
18:00 igeliturgia (Nagyboldogasszony)
DECEMBER 26. HÉTFŐ
09:00 igeliturgia, Nagyboldogasszony-templom
DECEMBER 27. KEDD
18:00 János napi boráldás a templomban
és kóstoló a Fürge Pávába. Szeretettel várjuk
a monori bortermelőket alkalmunkra. A borházak
kostolót tartanak, mely költségmentes. Az esemény a monori borlovagok, a Vigadó Kft. és a
plébánia közös szervezése.
2023 JANUÁRI LITURGIKUS ALKALMAK
Januártól a reggeli szentmisék 07:00 kezdődnek
a nagytemplomban. 2023. január 1. vasárnap Isten
Anyja, parancsolt ünnep.
ELÉRHETŐSÉG Plébánia Hivatal : Telefon: +36 30
178 39 52 Email: iroda@monorplebania.hu Plébánia
vezető: Szakállas Lajos, diakónus Telefon: +36 70
617 30 54 Email: szakallas.lajos@monorplebania.hu
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