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MAGVETÉS
MONOR, MONORIERDŐ, VASAD KATOLIKUS HÍRLEVELE

BETLEHEMI EGYSZERŰSÉGGEL Idei adventünk és karácsonyunk a megszokott ünnepi pillanatok
és események böjtjében telik el. Többek javaslatára adventünk témájának az eucharisztiát választottam. Az eucharisztia az, ami összetart és megerősít bennünket. Tavasszal megtapasztalhattuk valódi
böjtként, hogy mit jelent hiánya. Körbejárjuk a lehetőségekhez mérten, hogy még jobban megerősödjünk, még erősebben vágyakozzunk tiszta szívvel magunkhoz venni vasárnapról vasárnapra. Karácsonyunk betlehemien egyszerű lesz az idén, pásztorjáték nélküli. A templomi
közösség az, ami lehetőségként van előttünk, hogy Jézussal és barátaival minél
többet legyünk együtt. Használjuk fel a roráté szentmiséket a karácsonyra való
készületként. Nem tudjuk, hogy lesznek-e járványügyi szigorítások ezért minden,
amit leírunk, viszonylagos. Találkozzunk az adventi rorátékon, gyújtsunk otthon
családi körben az adventi koszorún gyertyát és imádkozzunk! Várakozzunk! Ipoly
ADVENT JELLEMZŐI Advent két részből
áll, az első rész a próféták hangján az Úr közeledéséről tanít, a második rész 17-ével kezdődik és meghatározzák az ún. Óantifónák,
mellyel e reggelek szentmiséi kezdődnek. Liturgikus színe a lila, a templom oltárán nincsen
virág, a szentmisében elmarad a dicsőség, amit
majd karácsonykor az Angyalok hirdetnek meg
számunkra. Advent lelki időszak! Jelenleg a
katolikus egyházban nincsen böjti előírás az
adventi időszakra vonatkozóan, ugyanakkor
ajánlott a visszafogottság, csend, a több ima és
lelki olvasmány, valamint a bűnbocsánat szentségéhez járulás. Otthonainkban elterjedt az

adventi koszorú körüli imádság. Szép hagyománya a “Szállást keres a Szentcsalád” imádság,
amit most családjainkkal együtt inkább otthonainkban végezzünk. Ebben a mély és bensőséges időszakban törekedjünk időt és teret
adni szeretetteinknek otthonainkban!
“B” LITURGIKUS ÉV - MÁRK EVANGÉLIUM
Az adventtel Egyházunk új liturgikus évet is
kezd. Jövő adventig lelki késérőnk Márk evangélista lesz az évközi vasárnapokon. Márk nevének a jelentése “nehéz kalapács”. Festményeken mindig oroszlánnal ábrázolják. Márk evangéliuma a legrövidebb az evangéliumok sorá-
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ban, de annál fontosabb. Más evangéliumok
második alkalommal 2020. december 31alap történeteiket is innen veszik. Márk evangé
én, 18:00 a Te Deum szentmisében adjuk át!
liumának átfogó szerkezete egyszerű és magával ragadó. Miközben a dráma kibontakozik, az
IMÁDKOZZUNK EGYÜTT AZ EGYHÁZZAL
olvasó is beavatódik Jézus kilétének és az ő
Fazakas Zsolt diakónus testvérünk szép kezdekövetésének misztériumába. Jézus működéséményezést indított el, hogy minden kedden
nek, halálának és feltámadásának elbeszélése
este 17:40-kor a templomban a szentmise előtt
során Márk kiemel néhány témát, amelyek az
közös imádságra hívja a testvéreket. Az imádősegyházban nagyon fontosak voltak. A huszaság az Egyház legrégebbi közösségben végzett
dik századi kereszténység számára is fontos,
imádsága a zsoltárokkal. A zsolozsma biblikus
hogy ezeken elgondolkozzon. Ilyen témák:
és a II. Vatikáni Zsinat óta a leggyakrabban
Jézus embersége; a bizalom, mint a tanítványi
imádkozott közösségi forma. Szeretettel hívjuk
mivolt lényege; és mások szolgálata, amellyel
a Testvéreket, hogy korábban érkezve csatlakoznaponta vesszük Jézus kelyhét és vállaljuk kezanak be.
resztjét.
A vasárnapi beosztás a monorplebania.hu
NAGYBOLDOGASSZONY DÍJ 2020 A Nagyoldalon található meg!
boldogasszony egyházközség, mint alapító
szándéka, hogy ezen módon is hitet tegyen a
RORÁTÉS ALKALMAK
közösségépítés – jelen társadalmi környezetben
Első roráté: november 30. hétfő
– kiemelkedően fontos ténye mellett, és ezen
Utolsó roráté: december 23. szerda
szerény jelképpel és díjjal ösztönözze az egyMONOR – NAGYBOLDOGASSZONY
házközség azon tagjait, akik e cél érdekében
06:30 hétfő, szerda, csütörtök, Ipoly
önzetlenül és hűségesen vállalnak szerepet. A
MONOR - JÉZUS SZÍVE KÁPOLNA
díj hangsúlyosan szeretné jelezni, hogy a hű1. kedd 06:30 igeliturgia, Fazakas
séget meghatározó feltételnek tekinti, mint
4. péntek 06:30 szentmise, Ipoly
olyan értéket, amely nem egy szerencsés pilla8. kedd 06:30 igeliturgia, Fazakas
nat adománya, hanem csak hosszú esztendők
11. péntek 06:30 igeliturgia, Gajdos
elkötelezettségével szerezhető meg. A díjat
15. kedd 06:30 igeliturgia, Fazakas
minden esztendőben azon személynek szánja,
18. péntek 06:30 igeliturgia, Bukai
aki a Nagyboldogasszony Egyházközség elköte22. kedd 06:30 igeliturgia, Fazakas
lezett tagja vagy támogatója, s e közösségben
MONORIERDŐ - MUNKÁS SZENT JÓZSEF
végzett tevékenysége a fentiekkel párhuzamos.
1. kedd 06:30 igeliturgia, Heckenast
Kuratóriumának vezetője: Huszthy Tamás. Idén
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4. péntek 06:30 igeliturgia, Heckenast
8. kedd 06:30 igeliturgia, Heckenast
11. péntek 06:30 szentmise, Ipoly
15. kedd 06:30 igeliturgia, Heckenast
18. péntek 06:30 igeliturgia, Heckenast
22. kedd 06:30 igeliturgia, Heckenast
VASAD – CHARLES DE FOUCAULD
06:30 igeliturgia, péntekenként
BŰNBÁNATI ALKALMAK Idén a Püspökkari
rendelkezés értelmében a gyóntatást nem lehet a gyóntatószék zárt terében végezni. Közösségeinkben eltérő módon tudjuk megvalósítani. Kérem, kövessék figyelemmel a hirdetéseket! Akinek bármelyik kiírt időpont akadályt
jelent, kérem keressen személyesen a +36 30
330 8088-as telefonon, hogy egyeztessünk
mást alkalmat. Ipoly atya
plebanos@monorplebania.hu
GYÓNTATÁS ADVENTBEN
MONOR – NAGYBOLDOGASSZONY
4. péntek 15:00-17:30, templom
19. szombat 10:00-13:00, plébánia
23. szerdán az utolsó roráté szentmise végétől 11:00-ig plébánia
24. csütörtök 09:00-11:00 plébánia
MONOR - JÉZUS SZÍVE
18. péntek igeliturgia alatt
MONORIERDŐ - MUNKÁS SZENT JÓZSEF
22. kedd igeliturgia alatt
VASAD – CHARLES DE FOUCAULD
23. szerda 15:00-16:00
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KARÁCSONYI IDŐ LITURGIKUS ALKALMAI DECEMBER 24-25. A beosztás elkészítésének
időpontjában nem lehet tudni, hogy milyen
korlátozások lesznek életben. Két változatott
készítettem a karácsonyi időre, ha ezektől is
eltérő korlátozások lesznek érvényben az ünnepek alatt, akkor az aktuális rendet a honlapon találják meg a Testvérek! Ipoly atya - +36
30 330 8088
KORLÁTOZÁSSAL
DECEMBER 24. csütörtök
18:00 karácsonyi mise – Nagyboldogasszony
DECEMBER 25. PÉNTEK
08:00 karácsonyi mise – Jézus Szíve
09:30 karácsonyi mise – Nagyboldogasszony
11:00 karácsonyi mise - Munkás Szent József
16:00 karácsonyi mise – Charles de Foucauld
KORLÁTOZÁS NÉLKÜL
DECEMBER 24. csütörtök
16:00 Szent József igeliturgia, Vasad
18:00 Szent József mise, előesti, Ipoly, Monorierdő
20:00 Szent József mise, előesti, Ipoly, Monor, Jézus Szíve Kápolna
00:00 Urunk Születésének ünnepi szentmiséje - Ipoly, Monor, Nagyboldogasszonytemplom
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DECEMBER 25. PÉNTEK
08:00 karácsonyi igeliturgia – Jézus Szíve
09:30 karácsonyi mise – Nagytemplom
11:00 karácsonyi mise - Monorierdő, Munkás Szent József
16:00 karácsonyi mise – Vasad, Charles
de Foucauld
18:00 karácsonyi igeliturgia, - Nagyboldogasszony
DECEMBERI LITURGIKUS ALKALMAK
1. kedd 18:00 szentmise - átgondoljuk a
havi élet igéjét, Ipoly
8. kedd 18:00 Szeplőtelen fogantatás,
főünnep, szentmise, Ipoly
27. vasárnap Szent Család, ünnep
28. hétfő 08:00 Aprószentek, ünnep
31. csütörtök 18:00 TE DEUM, Nagyboldogasszony díj átadása
2021 JANUÁRI LITURGIKUS ALKALMAK
Januártól a reggeli szentmisék 07:00 kezdődnek a nagytemplomban. A hétköznap
reggeli szentmiséket a plébánián tartjuk,
hacsak a Magvetésben nem adjuk meg a templomot!
1. péntek Isten Anyja, Főünnep - vasárnapi miserend
6. szerda 07:00 Vízkereszt, főünnep,
szentmise a templomban
EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS 2020
A hozzájárulás befizetésére a plébánia irodában
hivatali időben vagy átutalással az egyházköz-
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ség számlaszámára: 11742056-20052755
SZENTMISE KÖZVETÍTÉS
A Nagyboldogasszony-templomból minden
vasárnap 09:30-tól élőben közvetítjük a szentmisét a monorita.com oldalon elérhető youtube linken. Utána megtalálható a facebook
zárt csatornáján.
ELÉRHETŐSÉGEINK
Plébánia hivatal
08:00-12:00 hétfő, kedd, szerda, csütörtök
Telefon: 06 29 412 223 csak hivatali időben
elérhető
E-mail: iroda@monorplebania.hu
Sírmegváltás ügyében lehetőség van elektronikus ügyintézésre is!
Plébános
Kedd 16:00-17:30 fogadóóra a plébánián
Mobil: +36 30 330 80 88
E-mail: plebanos@monorplebania.hu
Üzenetküldő: Whatsapp, Signál a mobilszám alapján
INTERNETEN
monorplebania.hu
monorita.com - csak szentmise közvetítés
vasad.vaciegyhazmegye.hu
facebook.com/monorplebania
facebook.com/monorita
instagram.com/monorplebania
A Magvetésben kiírt programok a járványhelyzet miatt változhatnak.
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