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HÁZSZENTELÉS A polgári év kezdetén 
Vízkereszt ünnepe után hagyomány, hogy 
családi otthonokra áldást kérnek a benne 
lakók. A bejárati ajtóra a pap felírja: 
20+C+M+B+23 - Christus mansionem 
benedicat - Krisztus áldja meg ezt a hajlé-
kot! Aki most költözött Monorra, vagy új 
házban laknak, mindenképpen kérje a ház-
szentelést. Igény leadása a hónap folyamán 
a plébánia irodában lehetséges, vagy e-mail-
ben az iroda@monorplebania.hu, vagy hiva-
tali időben a +36 30 178 39 52 - es telefo-
non. 

ÖKUMENIKUS IMAHÉT MONORON 
Szeretettel hívjuk testvéreinket, hogy 
2023. január 15-22-e között vegyenek 
részt a monori felekezetek közös imádságán. 
HÉTFŐ: 18:00 Telepi-kápolna, Sánta Jó-
zsef evangélikus  lelkész KEDD 18:00 Re-
formátus kistemplom Fóris István baptista 
lelkész SZERDA 18:00 Evangélikus temp-
lom Vladár István református lelkész CSÜ-
TÖRTÖK 18:00 Nagyboldogasszony-
templom Bárány Zoltán református lelkész 
(agapé) PÉNTEK 18:00 Ökumenikus isko-
la  SZOMBAT 18:00 Református nagy-

templom Szakállas Lajos plébánia szervező 
diakónus VASÁRNAP 18:00 Baptista ima-
ház Schaller Tamás református lelkész 

JEGYESTÁJÉKOZTATÓ Templomunk-
ban idén is van lehetőség egyházi házasság-
kötésre. Általános tájékoztató 2023. janu-
ár 21-én, szombaton 10:00-tól kerül sor. 
Szeretettel várjuk a jelentkezéseket a plébá-
nia irodában. 

ISTEN IGÉJE VASÁRNAP - Ferenc pápa 
kérésére immár 4. alkalommal tartjuk meg 
az Isten Igéje vasárnapját az ökumenikus 
imahét után 2023. január 22-én. Ezen a 
vasárnapon a szentmisére elhozott egyéni 
vagy családi Szentírásokat a testvérek kéré-
sére megáldjuk. A Nagyboldogasszony-
templomban a 09:00 szentmise keretében 
megköszönjük diakónusaink és akolitusaink 
éves szolgálatát ezen a napon. 

SANT’EGIDIO SZEGÉNY BARÁTAI-
NAK MEGVENDÉGELÉSE A monori 
Sant’Egidio közösség szeretetszolgálatához 
várja a testvérek segítségét. Aki tud sütemé-
nyekkel vagy pénzadománnyal, de személyes 
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MAGVETÉS
Monor - Monorierdő - Vasad katolikus hírlevele 
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szolgáló jelenléttel is csatlakozhat ehhez a 
ma elengedhetelen bibliai vendéglátáshoz. 
Kapcsolat: Thullner Zsuzsanna +36 30 
434 22 55 Időpontok: január 29. és febru-
ár 26. (nagyböjti időpont) 

JELENTKEZÉS A BÁRKA PLÉBÁNIAI 
CSALÁDI BÖLCSŐDÉBE Jelentkezni 
személyesen a bölcsőde vezetőjénél, Kerdi 
Tündénél +36 30 452 25 89, illetve e-mai-
len: szakallas.lajos@monorplebania.hu és 
barka@monorplebania.hu 

AJÁNLÁSOK Katolikus intézményekbe 
való ajánlás kérése előtt kérjük tájékozódjon 
ennek feltételeiről a plébánia telefonszámán 
+36 30 178 39 52 (katolikus flottás szám) 

EGYHÁZTANÁCS Szeretettel hívjuk az 
egyháztanács tagjait 2023. 01. 23. hétfőn 
18:00 a Cserkészház nagytermébe. 

PLÉBÁNIAI IFJÚSÁGI FARSANGI MU-
LATSÁG Február 4-én 15:00 a Művelődési 
házban. 

HÁZASSÁG HETE Idén február 12-19-e 
között kerül országosan megtartásra a há-
zasságot megerősítő hét. Az országos prog-
ramot a rendezvény honlapján: hazassaghe-
te.hu lehet megtalálni. Az idei mottó: 

“Szeretetbe kapaszkodva!” 
A plébániai alkalmak - melyeket idén is a 
Huszthy házaspár szervez. A részletekről 
februárban tudunk tájékoztatást adni. Há-
zasközösségek és házaspárok jelentkezését 
szívesen fogadják a szervezésben és a lebo-
nyolításban.  
Huszthy házaspár: huszthyne@gmail.com 
+36 20 296 73 79 

EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS 2023 A 
hozzájárulás befizetésére a plébánia irodá-
ban hivatali időben vagy átutalással az egy-
házközség számlaszámára:  

11742056-20052755 

LITURGIKUS REND Az aktuális liturgikus 
beosztás a honlapon, a facebook csoportja-
inkban és a bejáratnál kifüggesztve megta-
lálható.  

CSOPORTALKALMAK Baba-Mama 
keddenként 09:30 cserkészház Igekör 
18:45 január 17, jan. 31. február 4. Igent 
mondok Női imakör 18:30 hétfőnként 
Szent Erzsébet csoport 19:00 január  24, 
február 7 és 21. Családi engesztelő imaóra 
18:30 február 10. templomban. 

NAGYBÖJT KEZDETE Idén a nagyböjt 
február 22-én, hamvazószerdával veszi 
kezdetét. Templomunkban 18:00-kor lesz 
szentmise és hamvazkodás. 

ELÉRHETŐSÉGEINK 
Plébánia 
- Hivatal: H-K-SZ-P 08:00-12:00 
- +36 30 178 39 52 
- iroda@monorplebania.hu 
Plébánia vezető 
- Szakállas Lajos plébánia szerv. diakónus 
- +36 70 617 30 54 
- szakallas.lajos@monorplebania.hu 
Diakónus 
- Fazakas Zsolt diakónus 
- +36 30 541 18 02 
- fazakas.zsolt@monorplebania.hu 
Honlap: www.monorplebania.hu 
Facebook: facebook.com/monorplebania 
Facebook: facebook.com/monorita
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