Hétfő, szerda, csütörtök: 7.30 Kedd, péntek,
szombat: 18.00
Kistemplom :
Vasárnap 8.00
Monorierdő: Vasárnap 11.00
Vasad: Vasárnap 17.00 (Téli időszak:16.00)

Szeretettel köszöntjük a katolikus közösség
nevében. Szeretnénk néhány közérdekű
információt hírül adni ebben az ismertetőben.
Az Egyház nem egy épület, hanem egy „élő
kövekből” épült lelki templom, közösség.
Mindannyian részesei lehetünk , hogy szebb
legyen.
Kérjük kapcsolódjon be programjainkba.
Templomainkban a szentmisék
Nagytemplom: Vasárnap: 9.30, 18.00

rendje:

Szentségek vételére való felkészülés:
A keresztelést 2 hónappal előbb kérjük
Jelezni!
Szeretnénk,
hogy
megismerjék
közösségünket,
bekapcsolódjanak
annak
életébe. (Pl: Baba-mama kör..)
A házasságkötési szándékot 3 hónappal előbb
kérjük jelezni! Jegyes kurzust tartunk minden
évben február-április hónapban.
Elsőáldozási felkészítés januárban indul
azoknak a gyermekeknek, akik legalább két éve
tanulnak hittant.
A
Bérmálás
(Keresztény
nagykorúság)
szentségéhez azok a 16 évüket betöltött fiatalok
és felnőttek járulhatnak, akik bekapcsolódtak a
keresztény közösség életébe, abban feladatot
vállalnak.
A bűnbánat szentségéhez minden katolikusnak
legalább egy évben járulnia kell. Ajánlatos
havonta,
kéthavonta.
Szentmisékhez
kapcsolódóan, vagy egyéni megbeszélés szerint.
A
betegek
szentségét
minden
idős
testvérünknek
szeretnénk
kiszolgáltatni.
Ünnepélyes formában ez a Szent Erzsébet
ünnepéhez kapcsolódó vasárnapon történik.
Kérjük, hogy idős betegeikhez hívjanak
lelkipásztort.
(Elsőpénteken
betegeket
látogatunk. Kérjük jelezzék!
-Hitoktatás
Minden általános iskolában és óvodában
tartunk hittanórákat. Az Ady és a Kossuth
iskolában az órarend keretében tanulhatják

A bibliaismeretet a gyermekek. A többi
iskolában is az első és az ötödik osztály órarend
szerint tanulja a hittant.
A plébániai hittanos foglalkozások.
Kedden 16.00-tól B.Chiara Luce csoport
17.00-től bérmálkozásra készülő csoport
Szerdán 16.00-tól Monorierdőn és Vasadon
Pénteken15.30-tól Szt. Ferenc cs. 16.30-tól
Szt.Rita cs., Szt.Antal cs., 17.00-től Szt. Erzsébet
cs. Kis énekkar, ministránsok.
18.45-től középiskolások.
19.30-tól főiskolások-egyetemisták
Monorierdőn: hétfőn 17.00-tól ifjúság, szerdán
16.00-tól gyermekfoglalkozás.
Telepen: csütörtök 15.00 gyermekfoglalkozás
Vasadon pénteken: 15.00 gyermekfoglalkozás
-Diákmise:
Minden hónap első vasárnapján 9.30-kor gitáros
ifjúsági misét mutatunk be.
Minden vasárnap a szentmise idejében a kicsi
gyermekeknek gyermek istentisztelet van a
közösségi házban.
-Játszóház, kézműves foglalkozások:
……
Felnőtt közösségek
-Baba-mama kör
Minden 2.4. hétfő 10.00
-Alapozó katekumen (szentségekre készülők)
1.3.hétfő: 18.30
-Haladó felnőtt hittan : 1.3 kedd 19.00
-Bibliaóra: 2.4 hétfő 18.30
Igekör: 2.kedd 19.00
-Mustármag karizmatikus közösség: 2.4. hétfő
18.00
-Fokolár plébániás közösség: 4.kedd 18.30
-Szent Egyed közösség: csütörtök 18.30
-Vinculum Caritátisz közösség: 2.vasárnap 18.45
Mária Légió: kedd 16.00
Szent Mónika közösség: 1.kedd 18.30
Házaspárok összejövetele: 4.vasárnap 16.00

Irodalmi est: 3.szerda 19.00
Monorierdő: szerda 18.00
Vasad: szerda 17.00
Telep: vasárnap 8.45
Egyháztanács: negyedévente
Szentségimádás: csütörtök 18.30 Telep
Elsőpéntek 18.30: Nagytemplom

Kedves testvéreink!
Az Egyházadó(Egyházi hozzájárulás): A
keresettel rendelkezők a jövedelmük 1%-val
támogatják az Egyházközséget.
Hivatalos irodai idő: Hétfő: 9-12, kedd: 9-12, 1617,Szerda:9-12, 16-17, Péntek:9-12, 16-17
A katolikus temetővel kapcsolatos ügyintézés
irodai időben. A sírhelyek megváltásának ideje:
25 év
www.monorplebania.hu
2o13.őszi programok:
-szept. 14.szombat 19.00 Nyitott templomok
éjszakája. Zenés-irodalmi est a templomban.
-szept.22.vasárnap
11.00-től
Monorierdőn
családos összejövetel.
16.00-tól a plébánián Házaspárok útja 1. :
”Otthonunk a birodalmunk”

-szept.28.szombat 18.00: akolitus avatás a váci
székesegyházban.
-szept.29.
vasárnap
18.00:
GallaiAttila
zeneszerző kortárs zenekari mise.
-okt.5. szombat 8.00-tól kirándulás
-okt.6. vasárnap 9.30: diákmise. Utána hittanos
szülői értekezlet.
-okt.13. vasárnap 10.30-tól férfi kör.
-okt.20. vasárnap 12.00-től szegények ebédje
okt.27.vasárnap 16.00: Házaspárok útja 2.”Életet
adunk, életet kapunk”
-okt.28-30. Ifjúsági lelkigyakorlat
-nov.1.péntek 15.00: Szentmise a temetőben
-nov.3.vasárnap: a diákmisén magyar mindenszentek litániája
-nov.9.szombat 8.00-tól kirándulás
-nov.10.vasárnap 10.30: férfi kör
-nov.17.vasárnap 9.30: idősek köszöntése.
Betegek szentsége.
-nov.24. vasárnap 9.30: Ministránsok Máriás
lányok fogadalomtétele. A fíliákban a misékhez
kapcsolódóan Bibliaszeminárium indul.
16.00-tól házaspárok útja 3. „A nehézségek által
növekszünk”
-nov.30. szombat: Adventi koszorúkötés.
-dec.1.Advent 1.vasárnapja. gyertyagyújtás.
-dec.2. hétfő 18.0: Bibliaszeminárium (Adventi
készület hétfőnként. A felnőtt csoportok együtt
találkoznak. Közös tanítás, csoportonként
megbeszélés)
-Roráte misék :kedden a Telepen, szerdán,
csütörtökön a nagytemplomban 6.30-kor. Utána
reggeli.
-dec.21. szombat 16.00: Élő Betlehemes 19.00:
Adventi hangverseny Vasadon
dec.24. Pásztorjáték

Szeptemberi életige:
„Ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem
tettel és igazsággal!” (1Jn 3,18)
Szent János írja ezt. Figyelmezteti a
közösségeket, hogy ügyeljenek bizonyos
emberekre, akik szavaikkal ugyan megvallják
Jézusba vetett hitüket, de ezt a hitet nem követik
tettek. Sőt haszontalannak és fölöslegesnek
tartják ezeket a tetteket, mintha Jézus már
mindent elvégzett volna. Az ő hitük így üres és
terméketlen, mert hiányzik belőle az az
elengedhetetlen hozzájárulás Jézus művéhez,
amit Ő személyesen tőlünk kér.
Hogyan éljük tehát ezt az életigét? A
mondanivalója teljesen világos. Meghív a hiteles
keresztény életre, melyet Jézus annyira
hangsúlyozott. Vajon nem erre vár a világ is?
Talán nem a jézusi szeretet tanúságtevőit
szeretnék látni a mai emberek?
Tettekkel szeressünk tehát és ne szavakkal!
Kezdjük a legalázatosabb szolgálatokkal nap
mint nap a mellettünk lévő felebarátok felé!
Szeressünk igazsággal! Jézus mindig az Atya
akarata szerint cselekedett, nekünk is mindig
Jézus szavai szerint kell élnünk. Jézus azt akarja,
hogy őt lássuk minden felebarátban, ugyanis
amit a felebarátunkkal teszünk, azt úgy tekinti,
hogy vele tettünk. Továbbá azt kéri, hogy úgy
szeressük a többieket, mint önmagunkat,
egymást pedig úgy szeressük, hogy készek
legyünk az életünket adni egymásért.
Szeressünk hát eszerint, hogy mi is Jézus
eszközei lehessünk a világ üdvösségére!

