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Magvetés 
Monori Nagyboldogasszony plébánia közösségeinek hírlevele 

SZENT KÉSZÜLET, ÖRÖMTELI ÜNNEP        
Kedves Monoriak! Kedves Testvérek! Adventtel egy új liturgikus évet kezdünk, amit Lukács 
apostol és evangélista fog kísérni. Adventünk sok lelki alkalmat kínál, hogy elmélyítsük 
Istennel való kapcsolatunkat. Életszentségre fel! Ez lesz a mottónk Ferenc pápával készülve. 
Idén, Te Deum alkalmával első alkalommal a hűséget és szolgálatot helyezzük középpontba, 
hisz itt, a monori közösségben sok testvérünk helyt áll Krisztus és a közösség szolgálatában. 
Lelkesíteni és hívni szeretnélek Titeket, hogy minél több alkalmon készítsétek adventben 
életeteket az ünnepekre. Ne hagyjuk, hogy elszaladjon mellettünk és be essünk a világ 
nyüzsgése után az ünnepekre. Mert ha a készületed szent, az ünneped örömteli lesz! 
Ipoly atya 

SZENTATYA IMASZÁNDÉKA DECMEBERRE 
A kicsinyek jövőjéért: Imádkozzunk, hogy 
minden ország elkötelezett lépéseket tegyen 
annak érdekében, hogy a legfiatalabbak – 
különösen a szenvedők – jövőjét prioritásként 
kezeljék. Imádságainkban csatlakozzunk 
Szentatyánkhoz egyéni és közösségi 
alkalmainkon. 

KERENGŐ TÁRLAT A PLÉBÁNIÁN 
Monostory Viktória ikonfestő kiállítása 
megtekinthető a plébánia kerengőjében advent 
folyamán. A kiállítás több festő technikát 
felsorakoztató művekből áll a görög és római 
katolikus szakrális ábrázolások világát és 
lelkiségét adja vissza. Többnyire rézmetszetek, 
tűzzománc, secco és olaj alapú képekkel 
találkozunk a nyugati szentek és keleti 
teológiai képek. A kiállított művek többsége 
megvásárolható. Értékes kis családi szentély 
alakítható ki a családi otthonban. 

ADVENTI KONCERT VASADON 
A vasadi templomba szeretettel várják 
testvéreinket 2019. december 21-én, 17:00-
tól a szokásos adventi koncertre, melyet 
Megyesi Schwartz Lúcia és barátai fognak 
előadni. Karácsony előtt egy szép és méltó 
megállás egy órára, hogy eltűnődjünk a 

művészet segítségével azon, hogy kultúránkban 
milyen fontos a szépség és a hit. 

“A” ÉV - SZENT MÁTÉVAL 
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 
újszövetség 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 
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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 korában nagyon 
meghatározó volt.  Sem az előbbit, 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. 

RORÁTE SZENTMISÉRŐL 
Európa katolikus hagyományához tartozik, 
hogy adventi időben hajnalban - 
hagyományosan 6-kor kezdődően - már nyitott 
kapukkal várják templomaink a munkába, 
iskolába induló híveket. Advent egy 
visszafogott keresztény időszak. Készület 
Jézus Krisztus születésére. Hagyományosan 
Szűz Máriát tisztelték ezeken a reggeleken. A 
nyitó ének a Rorate coeli volt, - Harmatozzatok, 
magasságos egek - mely erőteljesen fogalmazza 
meg az ember vágyát a Megváltó eljövetelére, a 
szentmise végén pedig egy szívvel imádkozták 
az Úrangyalát. Ez a szép hagyomány 
közösségünkben is él, idén is hívunk minden - 
akár nem katolikus - testvérünket, hogy éljük át 
a várakozást közösségünk imádságos, hajnali 
szentmiséin. Első ünnepélyes roráte: 
december 2-án, 06:30!  

NAGYBOLDOGASSZONY DÍJ 
Miért? 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 
adománya, 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. A díj kuratóiumának vezetője: 
Huszthy Tamás, világi elnök. Javaslatokat felé 
lehet tenni. Átadás: minden évben a Te Deum 
alkalmával, hogy hangsúlyozzuk a hálát Isten, 
és az elismerést a  díjazott felé. Ünnepélyes 
keretek között 2019. december 31-én, 18:00 
szentmisében adjuk át először. 

JÉZUS SZÍVE CSALÁDJA 
Egykor Monoron és környékén sokan 
csatlakoztak Jézus Szíve nagy családjához. 
Örömmel tapasztaltam, hogy ennek a 
lelkiségnek és közösségnek sok szála él még a 
szívekben, és sokan tartják is az imádságokat. 
Keressük azokat a tesvéreket, akik még 
emlékeznek erre, még ma is imádkozzák 
vagy megismerve ezt a lelkiséget, szeretnének 
ennek a világot átfogó imahálónak tagjai 
lenni. Jézus Szíve tisztelete bűnbánatra és 
örömre hív bennünket minden hónap első 
péntekén! Templomunkban szentmisével, 
litániával és a bűnbánat szentségében való 
megújulással találkozhatunk minden 
hónapban. Kérem, hogy aki tud valamit, 
érdeklődik, az jelezze Ipoly atya felé szándékát 
személyesen, egy kis papírra felírva nevét és 
elérhetőségét vagy e-mailben, hogy ennek a 
lelkiségnek a közösségét újra tudjuk szervezni 
érdeklődés esetén. 

KARITÁSZ 
Közösségünk tisztelettel és szeretettel fordul 
minden ember felé, akinek az élete nem lehet 
teljes a mi együttérzésünk nélkül. Adventben 
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mi is nyitottabbak vagyunk, hogy segítséget 
nyújtsunk  meleg szobánkból, a tőlünk 
egyszerűbben élő emberek felé, akiknek a mi 
adományaink egy kis szeretetet jelentenek. 
Kérik, hogy a Vigadó, Cipősdoboz akcióba 
átnézett, hiánytalan és jó állapotú játékokat 
tegyenek. Aki bármilyen tárgyi vagy 
pénzadománnyal tud segíteni, az a plébánia 
irodán hivatali időben megteheti. Egy-két 
alkalmat szervezünk is, ahol lehetőség nyílik 
a segítségre. Keresd a programokban ezeket az 
alkalmakat. 

GYERMEKJÁTÉKOK 
A Baba-Mama klub örömmel fogadna jó 
állapotú játékokat, 0-3 éveseknek, valmint kis 
IKEA asztalt és műanyag széket, amit már 
otthon nem használnak. A plébánián hivatali 
időben leadható. 

SANT’EGIDIO MEGHÍVÓ 
• december 12. 19:30 Sant'Egidio közösség 

imádsága 
• december 25. 12:00 imádság a 

Sant'Egidio közösséggel a templomban; 
12.30: karácsonyi ebéd a közösség 
nélkülöző barátaival a cserkészházban. 
A szegények ebédjére sütemény 
felajánlásokat szívesen fogadunk. Az 
adományok leadhatók 25-én a mise után 
a sekrestyében! 

SZENT ISTVÁN KÖR 
Megalakult a plébániánkon szolgálattevő 
diakónus, akolitusok, lektorok közössége. A 
közösség védőszentjének Szent István első 
vértanú diakónust választotta. A plébánián 
havonta egyszer találkoznak, imádságra, közös 
gondolkodásra. Lánglelkű férfiak, akik a 
közösség életét gazdagítják szolgálatukkal.  

Szent István első vértanú ünnepén 
december 26-án, karácsony másodnapján 
09:30 szentmise keretében adnak hálát 
szolgálatukért közösen.  Szolgálattetvőinkért 
imádkozzunk rendszeresen, hogy a Szentlélek 
Úristen legyen családjaik és szolgálatuk 
támogatója. Fazakas Zsolt testvérünk immár 
második éve készül a diakónusi szolgálatra. 
Imádkozzunk, hogy közösségünk szolgálatát az 
egyházzal egységben tudja majd ellátni. 

 
ÉLETSZENTSÉGRE FEL! 

Imádságos adventi hajnalok a monori 
Nagyboldogasszony templomban 

Idei adventünk lelki mestere Ferenc pápa lesz. 
2018. március 19-én, pápaságának 6. évében 
megjelent enciklika meghív minden 
keresztényt, személyes, baráti hanggal, hogy 
frissítsük fel és kezdjük újragondolva megélni 
azt a szentséget, amire Isten hív bennünket: 
„Arra az életszentségre szóló meghívásra 
szeretnék emlékeztetni, mellyel az Úr 
mindegyikünk felé fordul; arra a meghívásra, 
mely neked is szól: »szentek legyetek, mert én 
szent vagyok« (Lev 11, 44; 1Pét 1, 16).” 
Gondolatai fő vonalának a nyolc boldogságot 
tekinti a szentté válás folyamatában, de 
levelében kitér „Az evangélium szívét csonkító 
ideológiák”-ra, a mai gnoszticizmus és 
pelagianizmus formáira, ám mindvégig a 
lelkipásztori megközelítés mentén halad, vagyis 
a közérthetőséget tartja szem előtt, anélkül 
azonban, hogy populistává válna. Számára a 
nyolc boldogság lelkülete nem a tilalmakkal 
megkötött, szomorú, keserű, búslakodó vagy 
erőtlen lelkületet jelenti. Erős gondolatok 
segítik megérteni, miért is kell keresztségünk 
forrásához újra és újra visszatérni. E 
meghatározó gondolatokra lesz felfűzve 
adventi utunk lelki mélyítése. Minden 
vasárnap felkerül egy heti összefoglaló a 
plébánia honlapjára PDF formátumban: 
www.monorplebania.hu 

1 SZENT - 2 MEGKÖZELÍTÉS 
A hétköznapok mestere Ferenc pápa lesz, de 
advent II., III., IV., vasárnapján a 18:00 mise 
keretében szentekkel fogunk megismerkedni. 
Egy szent életét és üzenetét két szempont 
alapján fogjuk megközelíteni. Az evangélium 
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után Ipoly atya a lelkipásztori, egyházi 
szempontot, testvéreink pedig a hívő 
szempontok alapján fogják bemutatni, hogy 
miért lehetnek a szentek példaképeink. 
Advent II. vasárnapján: Boldog Pier Giorgio 
Frassati (1901-1925) Ipoly - Urbán Gábor 
Advent III. vasárnapján: Lisieux-i Szent Teréz 
(1869-1947) Ipoly - Erdély Fanni 
Advent IV. vasárnapján: Boldog Batthyányi 
László (1870-1931) Ipoly - Fazakas Zsolt 

ADVENTI BŰNBÁNATI ALKALMAK 
Adventben kiemelten több alkalommal 
biztosítjuk a szentgyónás lehetőségét, kérjük 
nézz át lentebb a kalendáriumban az 
időpontokat. 

CSALÁDI GYERTYAGYÚJTÁS IMÁDSÁGA 
KEZDÉSRE 

Apa: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
Ének: egy adventi ének. 

ELMÉLKEDÉS VASÁRNAPONKÉNT 
Elmélkedés advent I. vasárnapján: Az első 
gyertya fénye jelenti azt a szerény 
reménysugarat, amely több évszázadon át az 
ószövetség sötétségében pislákolt. „Ujjongj, 
örvendj Sion leánya, Jeruzsálem és népem, 
mert íme én majd eljövök, és benned lakom, 
úgymond az Úr” (Zak 2,10). Magunkon 
tapasztaljuk, hogy milyen rokkant az ember 
Isten nélkül. sokan még ma is minden 
örömüket csak a földön keresik. Ebben a 
sikertelen próbálkozásban, kilátástalanságban 
úgy világít Isten ígéretének reménysugara, 
mint ez a kis gyertya világít a sötétségben. 
Egyetlen vigaszunk, eligazítónk az 
elhagyatottságunkban: Krisztus! Köszönjük 
Jézus, hogy eljöttél, Te vagy a mi reményünk és 
hitünk világa. Isten a Fiát, Krisztus a szívét 
adta az embereknek ajándékba. Mit adunk mi 
embertársainknak és Neked, Istenünk? Add, 
Urunk, hogy tudjunk nagylelkűek lenni, amint 
Te is nagylelkű vagy velünk szemben! 
Ima:  Ó, szent Napkelet, az örök fénynek 
ragyogása, az igazság napja, jöjj el, világosítsd 
meg azokat, akik a homályban és a halál 
árnyékában ülnek. 

Elmélkedés advent II. vasárnapján: ma már 
két gyertyát gyújtunk meg az adventi koszorún. 

Az egyik fény Jézus Krisztus. Ezzel az egyik 
Advent, az ószövetség várakozása lezárult. 
Várjuk Krisztus második eljövetelét. Krisztus itt 
élt közöttünk, de újra eljön. Amíg várjuk 
második eljövetelét, itt hagyta nekünk Testét és 
vérét, hogy rejtetten most is köztünk lehessen. 
Együttműködtünk-e a Tőle kapott 
kegyelmekkel? Súlyos kérdés! - boldog, akit 
készen talál, amikor megérkezik! Ne legyünk 
ábrándozók, ne legyünk csodavárók. 
Életünkben jelen van a rossz és a jó is. Nekünk 
Jézus szeretetével és kegyelmével meg kell 
küzdenünk a kísértésekkel, a hamis dolgokkal, 
hogy hűségesek legyünk Krisztus Urunkhoz.! 
Ima: Ó, népek Királya és vágya és szegletköve, 
ki az ellentéteket összeegyezteted, jöjj el és 
üdvözítsd az embert, akit a földből alkottál. 

Elmélkedés advent III. vasárnapján: Most 
meggyújtjuk a harmadik gyertyát is. Ha egy 
kicsit messzebb nézünk a mi családi 
otthonunktól, bizony elhanyagolt gyermekeket, 
dacos, egymást mardosó, feldúlt családi 
otthonokat is láthatunk. Valamennyien gyengék 
vagyunk, de erősek lehetnénk imáink, 
szenvedésünk, munkánk felajánlásával, hogy 
mindannyiunk lelkében jöjjön el Jézus, az élő 
Isten bölcsessége és világossága. Feladatunk, 
hogy tanúi legyünk Isten szeretetének: jó 
szóval, jó példával, jó neveléssel, a rászorultak 
testi-lelki segítségével, a szomorkodók 
vigasztalásával. Nagy bizalom és kitüntetés, ha 
mi is segíthetünk. Igyekezzünk valóra váltani 
Pál apostol ajánlását: “Örüljetek testvérek, az 
Úrban mindig, újra mondom, örüljetek. Ismerje 
meg mindenki szelídségeteket: az Úr közel van. 
Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, 
hanem mindenben terjesszétek kéréseiteket 
Isten elé”. (Fil 4,1-6) 
Ima: bölcsesség, ki a magasságbeli ajkáról 
jöttél, ki kezdettől végig mindeneket elérsz, ki 
erősen és szelíden mindenkit kormányzol: jöjj 
el és taníts meg az okosság törvényére.  
     
Elmélkedés advent IV. vasárnapján: Ma este 
meggyújtjuk a 4. gyertyát is. Így várjuk Jézus 
Krisztust. Boldog érzés az, hogy Isten hozzánk 
hasonló ember lett. De nem lehet szent és 
tiszta a mi karácsonyi örömünk, ha nem 
Istenünk jósága és emberszeretete lakik a mi 
szívünkben. Krisztus világossága világítson be a 
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lelkünkbe: nincs-e ott a bűn, a hitetlenség, a 
kevélység, a nagyravágyás sötétsége? 
Ima: Könyörögjünk! Isten, ki megváltásunk 
évenkénti várásával megörvendetsz, add meg 
kérünk, hogy egyszülöttedet és megváltónkat, 
mint jövend bírót is szemlélhessük. Aki él és 
uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.     

BEFEJEZÉSRE 
Apa: most imádkozzunk a bűnösök 
megtéréséért: Miatyánk… 
Befejezésül: egy adventi ének.  

SZENTGYÓNÁSHOZ 
egy lelkitükör, hogy szentté legyél 

Istennel való viszony: imádság, beszédem 
róla, a Szentírás tanításához való viszonyom, 
véleményem a szakrális dolgokról? Élő-e a 
kapcsolatom Istennel?  
Önmagammal való viszony: irigység, önzés, 
féltékenység, rosszindulat, emészti-e a szívem 
harag, gyűlölet, rágalmazás, odafigyelek-e a 
testi, lelki és mentális egészségemre, terhelek-e 
problémáimmal, betegségemről való 
rágodásommal másokat? Vágyaimat, 
hajlamaimat, érett emberként tudom-e kezelni? 
Hajlamos vagyok-e másnak, szebbnek és 
jobbnak mutatni magamat önmagamnak vagy 
másoknak? 
Embertársaimmal: szüleim, házastársam, 
gyermekeim, munkatársaim, barátaim felé 
milyen érzülettel vagyok, tudok-e önzetlenül: 
szeretni, segíteni, elfogadni, megbecsülni, 
hálásnak lenni? Anyósként, apósként vannak-e 
elrugaszkodott elvárásaim a menyeimmel, 
vejeimmel? Mérgezem-e önnálló családjuk 
életét szeretetlenséggel, rosszindulatú 
megjegyzésekkel, utalásokkal? 
Hitemhez való viszonyom: a hitem ad-e 
szabadságot, békét, kiegyensúlyozott életet, 
mérték-e számomra az evangélium és 
megélem-e, életkoromnak megfelelő-e a hitbeli 
ismeretem, teszek-e valamit a fejlődéséért?  
Teremtett világhoz való viszonyom: 
odafigyelek-e mennyi ételt, vizet, 
üzemanyagot, áramot használok el, szoktam-e 
kidobni ételt – miért? Tervezem-e a világ adta 
javak felhasználását vagy csak …?  
Függőségek: internet, Facebook és egyéb 
közösségi oldalak, játékok, pornó, szex, drog, 
ital, étel, pénz, okkultizmus, “kártyajóslás”, 

horoszkóp, játékszenvedély, kleptománia, 
munkaszenvedély, mértéktelen hétvégék, 
vásárlási szenvedély, sorozatfüggőség, média 
függőség, nasimánia, mobilfüggőség, 
divattrendek kényszerű követése, stb… 
meghatározzák-e az életem? 
Egyházi élet: partvonalról integetek? 
Közösséghez tartozom-e? Van-e feladatom, 
vállalásom? Ha megkérnek valamire, csak a 
kifogásokat sorolom-e? Kritikám, észrevételem 
realitása? 
Média világa: mennyire hagyom magam 
befolyásolni a kültéri reklámok, hirdetések, 
kiárusítások, kupon hétvégék által növelt 
fogyasztási lázzal? Szócsöve vagyok-e egy 
politikai irányzatnak, megvizsgáltam-e 
katolikus értékrendemmel, terhelem-e a 
mellettem élőket véleményemmel, 
kijelentéseimmel, megnyilatkozásaimmal ha 
kérdeznek, ha nem? 

“A” LITURGIKUS ÉV - MÁTÉ EVANGÉLISTA 

1. ADVENT 1. VASÁRNAP - Advent I. része 
december 17-ig! 

• 08:00 telep, igeliturgia, Gajdos László 
• 09:30 templom, Ipoly atya 
• 11:00 Monorierdő, igeliturgia, Kazi 

Szabolcs 
• 16:00 Városi adventi gyertyagyújtás - 

Szent István tér 
• 16:00 Vasad, igeliturgia, Hován László 

18:00 templom igeliturgia, Török László 
2. hétfő - első roráte 

• 06:30 roráte szentmise - gitáros 
• 18:00 Mustármag közösség 
• 19:00 Haladó katekumenek  

3. kedd 
• 06:30 roráte szentmise 
• 06:30 roráte igeliturgia, Monorierdő, 

Heckenast Kornél 
• 16:30  Mária Légió 
• 19:00 Szent Erzsébet csoport 

PÉNTEKI PLÉBÁNIA-GRUND ÁLLANDÓ 
MONORI PROGRAMJAI 

15:15 gyermekfoglalkozás, hittan 
16:30 elsőáldozási és bérmálkozási 
felkészítő 
19:00 ifjúsági hittan, Cserkészház
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4. szerda 

• 06:30 roráte szentmise - utána agapé 
• 19:30 Neokatekumenális Út Közösség, 

Cserkészház  
5. csütörtök 

• 06:30 roráte szentmise - utána agapé 
• 16:30 szentségimádás, telepi templom 

6. ELSŐ PÉNTEK - Szent Miklós püspök, 
emléknap 

• 06:30 roráte igeliturgia, Monorierdő, 
Heckenast Kornél 

• 06:30 roráte szentmise, telep, Ipoly atya  

ADVENTI LELKINAP VENDÉGÜNK 
TORMA JOEL ATYA VÁCRÓL 

• 16:00 adventi elmélkedés a fiataloknak - 
Joel atya 

• 17:00 fiatalok gyónási lehetősége - Joel 
atya 

• 18:00 szentmise, celebráns Ipoly atya, 
szentbeszéd Joel atya (szentmise alatt is 
vendégünk fog folyamatosan gyóntatni) 

• 18:30 szentségimádás és alatta gyóntatás 
- Ipoly atya 

• 19:00 advent elmélkedés az ifjúságnak - 
Joel atya 

7. szombat 
• 09:00 Egészségnap a Plébánián, Gyermek- 

és felnőtt újraélesztési oktatás 
• 18:00 Adventi várakozás - Dr. Csáki 

Tibor, egykori plébános előadása, 
Vigadó 

• 18:00 templom, igeliturgia, Fazakas Zsolt 

8. ADVENT 2. VASÁRNAPJA - Jön Szent Miklós 
püspök a gyermekekhez! Egyházi hozzájárulás 
befizetése a templom előterében szentmise 
előtt és után! 

• 08:00 telep szentmise, Ipoly atya 
• 09:30 templom, szentmise, Ipoly atya 
• 11:00 Monorierdő, igeliturgia, Török 

László 
• 16:00 Városi adventi gyertyagyújtás - 

Szent István tér 
• 16:00 Vasad, igeliturgia, Huszthy Tamás 
• 18:00 szentmise Ipoly atya - Urbán 

Gábor: Boldog Pier Giorgió Frassati 
élete 

9. hétfő - Boldogságos Szűz Mária 
Szeplőtelen fogantatása, főünnep 

• 06:30 roráte szentmise 

• 09:30 Baba-mama klub 
• 17:30  csendes szentségimádás 
• 18:30  Bibliakör 

10. kedd 
• 06:30 szentmise, Ipoly atya 
• 06:30 roráte igeliturgia, Monorierdő, 

Heckenast Kornél 
• 16:30 Mária Légió 
• 18:30 Igekör 

11. szerda 
• 06:30 roráte szentmise - utána agapé 
• 10:00 - 14:00 karácsonyi 

beteglátogatás 
• 19:30 Neokatekumenális Út Közösség, 

Cserkészház 
12. csütörtök 

• 06:30 roráte szentmise - utána agapé 
• 16:30 szentségimádás, telepi templom 

13. péntek - Szent Lúcia, emléknap 
• 06:30 roráte szentmise, Monorierdő, 

Ipoly atya 
• 06:30 igeliturgia, telep, Gajdos László 
• 18:00 igeliturgia, nagytemplom, Fazakas 

Zsolt 
14. szombat 

• 18:00 3. gyertyagyújtás - szentmise, 
Ipoly atya 

15. ADVENT 3. VASÁRNAPJA - GAUDETE-
VASÁRNAP, rózsaszín 

• 08:00 telep, szentmise, Ipoly atya 
• 09:30 templom szentmise, Ipoly atya 
• 11:00 Monorierdő, szentmise, Ipoly atya 
• 16:00 Városi adventi gyertyagyújtás - 

Szent István tér 
• 16:00 Vasad, igeliturgia, Török László 
• 18:00 szentmise Ipoly atya - Erdély 

Fanni: Lixieux-i Szent Teréz 
16. hétfő 

• 06:30 roráte szentmise 
• 18:00 Mustármag közösség 

17. kedd - Advent  II. része “Óh, Bölcsesség ..” 
• 06:30 roráte szentmise 
• 06:30 roráte igeliturgia, Monorierdő, 

Heckenast Kornél 
• 16:30 Mária Légió 
• Fogadóóra ma elmarad! 

18. szerda - “Óh, Urunk …” 
• 06:30 roráte szentmise - utána agapé 
• 19:30 Neokatekumenális Út Közösség, 

Cserkészház 
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19. csütörtök - “Óh, Jessze gyökere …” 

• 06:30 roráte szentmise - utána agapé 
• 16:30 szentségimádás, telepi templom 

ADVENTI BŰNBÁNATI NAPOK 
több gyónási időpont megadva! 

20. péntek - “Óh, Dávid kulcsa …” 
• 06:30 roráte igeliturgia, Monorierdő, 

Heckanast Kornél 
• 06:30 roráte szentmise, Vasad, Ipoly atya 
• 06:30 roráte igeliturgia, telep, Gajdos 

László 
• 18:00 szentmise, Ipoly atya 
• 18:30-22:00 Adventi bűnbánati 

éjszaka: gyóntatás! 
21. szombat - “Óh, szent Virradat …” 

• 10:00-12:00 gyóntatás a templomban 
• 17:00 Adventi koncert a vasadi 

templomban 
• 18:00 igeliturgia, templom, Fazakas Zsolt  

22. ADVENT 4. VASÁRNAPJA - “Óh, 
Emmanuel …” 

• 08:00 igeliturgia, telep, Bukai Tibor - 
alatta gyóntatás! 

• 09:30 templom szentmise, Ipoly atya 
• 11:00 Monorierdő, igeliturgia, Heckenast 

Kornél 
• 16:00 Városi adventi gyertyagyújtás - 

Szent István tér  
• 16:00 Vasad, igeliturgia, Hován László 
• 17:00 Monori Református 

Nagytemplom, Karácsonyi hangverseny, 
Mocsári Károly és barátai 

• 18:00 szentmise Ipoly atya - Fazakas 
Zsolt: Boldog Battyány Strattmann 
László élete 

23. hétfő - utolsó roráte - “Óh, Emmanuel ..” 
• 06:30 roráte szentmise - gitáros 
• gyóntatás szentmise végétől 09:00-ig 

24. kedd - “Ime, eljön …” 
• 16:00 Pásztorjáték, Nagytemplom 
• 18:30 Pásztorjáték, Monorierdő 
• 19:00 szentmise, Monorierdő, Ipoly atya 
• 21:35 Pásztorjáték, telep 
• 22:00 szentmise, telep, Ipoly atya 
• 23:30 Ifjúsági hittanosok 

misztériumjátéka, Nagytemplom 
• 00:00 Urunk Születésének szentmiséje, 

templom, Ipoly atya 

KARÁCSONYI IDŐ 

25. URUNK SZÜLETÉSE, KARÁCSONY, 
főünnep, parancsolt! 

• 08:00 igeliturgia, telep, Gajdos László 
• 09:30 ünnepi szentmise, Ipoly atya 
• 11:00 igeliturgia, Monorierdő, Fazakas 

Zsolt 
• 12:30 Szegények ebédje, Cserkészház, 

Monor 
• 15:30 Pásztorjáték, Vasad 
• 16:00 ünnepi szentmise, Vasad, Ipoly atya 
• 18:00 igeliturgia, nagytemplom, Török 

László 
26. csütörtök - Szent István első vértanú, 
ünnep 

• 08:00 szentmise, telep, Ipoly atya 
• 09:30 szentmise, templom, Ipoly atya - 

akolitusaink védőszentjének ünnepe 
szolgálattevőinkkel 

27. péntek - Szent János apostol és 
evangélista, ünnep 

• 18:00 szentmise, boráldás, koccintás 
28. szombat - Aprószentek, ünnep 

• 18:00 Szent Család vasárnap előesti 
szentmise 

29. SZENT CSALÁD VASÁRNAP 
• 08:00 telep, igeliturgia, Bukai Tibor 
• 09:30 szentmise, családok megáldása, 

templom, Ipoly atya 
• 11:00 Monorierdő, igeliturgia, Fazakas 

Zsolt 
• 16:00 Vasad, igeliturgia, Huszthy Tamás 
• 18:00 templom, igeliturgia, Török László 

30. hétfő 
• 07:00 szentmise 

31. kedd - Szent I. Szilveszter pápa, emléknap 
• 16:00 szentmise, telep, Ipoly atya 
• 18:00 Te Deum, plébánia beszámoló, 

Nagyboldogasszony díj átadása, Ipoly 
atya 

2020 - JANUÁR 
1. Szerda - SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA, 
főünnep, parancsolt 

• 08:00 igeliturgia, telep, Gajdos László 
• 09:30 templom, Ipoly atya 
• 11:00 szentmise, Monorierdő, Ipoly atya 
• 16:00 Vasad szentmise 
• 18:00 szentmise, templom, Ipoly atya 
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2. csütörtök 

• 07:00 szentmise 
3. ELSŐ PÉNTEK 

• 15:00 szentmise, Monorierdő, Ipoly atya 
• 18:00 szentmise, Ipoly atya 
• 18:30 szentségimádás, alatta gyóntatás, 

Ipoly 
4. szombat 

• 18:00 szentmise, Ipoly atya 

5. KARÁCSONY II. VASÁRNAPJA 
• 08:00 igeliturgia, telep, Török Laci 
• 09:30 templom szentmise, Ipoly atya 
• 11:00 igeliturgia, Monorierdő, Heckanast 

Kornél 
• 16:00 igeliturgia, Vasad, Hován László 
• 18:00 Urunk megjelenésének ünnepe, 

előesti igeliturgia, Török László 
6. hétfő - URUNK MEGJELENÉSE - 
VÍZKERESZT, főünnep, parancsolt, vízszentel 

• 18:00 nagytemplom, Ipoly atya 

BOLDOG PIER GIORGIO FRASSATI-t, 1990. 
május 20-án II. János Pál pápa avatta 
boldoggá a következő szavakkal: 
„Az igaz, hogy a modern és tevékeny fiatalember, 
Pier Giorgo Frassati életében első pillantásra 
nincsen semmi rendkívüli. De talán éppen ebben 
rejlik életszentségének eredetisége, talán éppen 
ezért találjuk vonzónak. Érdemes ezen 
elgondolkodnunk. A hit és a mindennapi 
események harmonikusan összeillettek benne, 
úgy annyira, hogy az evangélium szelleméhez 
való ragaszkodása a szegények és a szükséget 
szenvedők iránti szeretetteljes figyelem 
formájában öltött testet személyében. A szépség 
és a művészetek iránti érzéke, a sport és a hegyek 
rajongó szeretete nem zavarta meg Istennel való 
állandó kapcsolatát. Földi életét a 
következőképpen lehetne jellemezni: 
személyiségével teljesen elmerült az Isten 
titkában, elköteleződött a felebarát állandó 
szolgálatára. Keresztényi világi hivatását a 
különböző közösségi és politikai elkötelezettségek 
révén élte meg egy forrongó, közömbös, vagy még 
rosszabb esetben az egyházzal szembeforduló 
társadalomban… élete mutatja, mennyire boldog 
az, aki Krisztus lelkületével, a nyolc boldogság 
szellemében él. Csak a nyolc boldogság embere 
tud békét és szeretetet adni másoknak… 
Tanúságot tesz arról, hogy az életszentség 
mindenki számára elérhető, és csak a szeretet 

forradalma képes felszítani az emberek szívét, a 
jobb jövő reménységét. 

LISIEUX-I SZENT TERÉZRŐL SZENT II. 
JÁNOS PÁL PÁPA: 
“Az irgalmasság Atyja Krisztus által a 
Szentlélekben árasztja ki az isteni szeretet 
tudományát. Ezt az ajándékot a kicsinyek és 
alázatosak kapják, hogy ismerjék meg és 
hirdessék az Ország titkait, amelyek rejtve 
vannak a tudósok és bölcsek előtt. […] Élete 
folyamán Teréz új fényt, rejtett és titkos 
jelentéseket fedezett föl, és az isteni Mestertől 
megkapta a szeretet tudományát, amelyet olyan 
sajátos, eredeti módon fejtett ki 
írásaiban.” (Divini amoris scientia kezdetű 
apostoli leveléből, mellyel egyháztanítóvá 
avatta Lisieux-i Szent Terézt) 

VISSZAEMLÉKEZÉS BOLDOG B. 
LÁSZLÓRA:
Amikor napi szentmiséje és áldozása után 
megjelent a főúri orvos a kórházban, mindig 
derűsnek, vidámnak látszott. A tiszta lélek 
harmóniája s a szív melegsége sugárzott arcán. 
Elfoglaltsága nem jelentett robotot számára, hanem 
örömet, hiszen jót tehetett embertársaival Istenért. 
Talán ez volt az egyetlen szenvedélye. Sohasem tett 
különbséget a betegek közt. Csak az előkelő külsejű 
betegeket várakoztatta meg. Talán le akarta 
szoktatni őket, hogy hozzá járjanak. Ő a szegények 
orvosa volt. Sokat segített a kórházban férjének a 
hercegné is. Orvosi felszerelését csak a legjobb 
szanatóriumokéhoz lehetett hasonlítani. De 
nemcsak a felszerelés volt olyan, mint a 
méregdrága szanatóriumokban, hanem a betegek 
irányában tanúsított gondosság, szeretet és 
odaadás is. Lelkiismeretes orvos módjára gyakran 
látogatta betegeit és mindegyikhez volt jó szava. 
Jellemző rá egy kijelentése, amit élete utolsó 
éveiben tett: – Szeretem a betegeimet, hiszen azok 
tanítanak meg Istennek mindig nagyobb 
szeretetére! Mivel a betegekben Istent szeretem és 
szolgálom, ők tesznek nagyobb jót velem, mint én 
ővelük. Forrás: Szemerjay K. Dénesné: Batthyány-
Strattmann László herceg. Bp., 1946. pp. 14–18. 

PLÉBÁNIA HIVATAL
hétfő, kedd, szerda 08:00-12:00
csütörtökön zárva A telefonszámot csak hivatali 
időben érik el: +36 29 412 223 - 
iroda@monorplebania.hu
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