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MAGVETÉS 
MONOR, MONORIERDŐ, VASAD KATOLIKUS HÍRLEVELE 

SZENT IMRE, SZENT MÁRTON ÉS SZENT ERZSÉBET En-
nek a hónapnak a kiemelkedő szentjei magyar vonatkozá-
súak. Szent Imre herceg évszázadokon keresztül megkér-
dőjelezhetetlen példaképe volt az ifjúságnak. Szent Már-
ton szeretetteljes alakjával korosztálytól függetlenül a hi-
téért megküzdött ember és a felebaráti, másokkal osztozó 
szeretet hiteles példája. Szent Erzsébet személye pedig 
mind a mai napig az egész világegyház számára jelenti a 
karitatív szeretet és az elhagyottak iránti érzékeny cselekvő 
odafordulást. Ez a hónap e nagy szenteken keresztül éb-
ressze fel közösségünkben is a jótékonykodás és adakozás 
kedvét és az általa megtapasztalható szeretetet önmagunk 
és mások felé. Szent Márton arra tanít bennünket: “Fél 
köpennyel lehet, de fél szívvel nem érdemes élni 
ebben a világban!” Hajrá Monor, Monorierdő és Vasad!  

Szent András hava

NOVEMBER

05. péntek 18:00 Elsőpéntek, Szent Imre herceg ünnepe

09. kedd 18:00 Életige szentmise - a havi Élet Igéje felvezetése

11. csütörtök 18:00 Szent Márton mise

19. péntek 18:00 Szent Erzsébet mise, karitásztagok szentmiséje

21. vasárnap Krisztus Király, főünnep a liturgikus év vége!



2021. NOVEMBER WWW.MONORPLEBANIA.HU III. ÉVF.  10. (22). SZÁM
NAGYBOLDOGASSZONY Szeretettel várunk 
írásokat a közösség időszaki kiadványába. Ha-
táridő: 2021. november 14. Elektronikus 
formába a plebanos@monorplebania.hu 
címre küldjék el. Kérünk a szerzőkről egy fotót 
és rövid leírást a szerző névjegyéhez. A kiad-
vány karácsonyra jelenik meg. 

NAGYBOLDOGASSZONY DÍJ Idén is az év 
végi hálaadáskor adjuk át a közösségünk elis-
merését annak a személynek, aki hosszú ideje 
hűségesen szolgálja a közösséget. A díj kurató-
riumához zárt borítékban lehet leadni sze-
mélyes véleményként szavazatunkat a sekres-
tyében, a plébánia irodában. Határidő: 2021. 
november 30. (Szent András apostol ünnepe)  

SAN’EGIDIO KÖZÖSSÉG - SZEGÉNYEK 
EBÉDJE 2021. november 21-én, vasárnap 
12:00-tól tartja a San’Egidio közösség a monori 
szegény barátainak az ebédjét. Erre az alkalom-
ra száraz élelmiszert, süteményt szeretettel 
fogadnak. Adományok leadhatók a vasárnapi 
szentmise előtt a sekrestyében Teri mamánál! 
Minden segítséget örömmel fogad a közösség. 

NOVEMBERI ALKALMAK 

07. vasárnap  08:00 JSZK szentmise, Urr 
09:30 NBT szentmise, Urr 11:00 MSZJ igeli-
turgia, Kazi 17:00 CFK igeliturgia, Hován 
18:00 NBT igeliturgia, Kazi 
‣08. hétfő 18:30 Bibliaóra 
‣10. szerda 07:00 szentmise, Urr 16:00 

Monorierdőn gyermekek Szent Márton napi 

lampionos felvonulása 
‣11. csütörtök Szent Márton, emléknap 

18:00 szentmise, Urr 19:00 Monori Katoli-
kus Kulturális Szalon (MKKSZ) Szent Márton 
napi egyházközségi libavacsora 

‣12. péntek 16:30 Zsibongó szentmise, 
Urr 17:30 gyóntatás 18:00 szentmise, Urr 

‣13. szombat 18:00 igeliturgia, Hován 

14. vasárnap Ma van a szegények világnapja 
az Egyházban! 08:00 JSZK igeliturgia, Gajdos 
09:30 NBT szentmise,  Urr 11:00 MSZJ 
szentmise, Urr 17:00 CFK szentmise, Urr 
18:00 NBT igeliturgia,  Fazakas 
‣ 17. szerda 16:00 Karitász gyűlés 
‣ 19. péntek Szent Erzsébet, ünnep 

17:30 gyóntatás 18:00 szentmise, Urr 
‣ 20. szombat 17:45 gyóntatás, 18:00 

előesti szentmise, Urr - várjuk azokat, akik 
vasárnap nem tudnak eljutni szentmisére. 

21. vasárnap Krisztus király, főünnep - 
Ma országos gyűjtés van a karitász javára! 
08:00 JSZK szentmise, Urr 09:30 NBT 
szentmise, Urr 11:00 MSZJ igeliturgia, Faza-
kas 17:00 CFK igeliturgia, Hován 18:00 NBT 
igeliturgia, Huszthy 
‣ 22. hétfő 18:30 Bibliaóra 

A mai nappal véget ért a “B” liturgikus 
év. Következő vasárnap kezdődik advent! 

ADVENT 2021 -  Roráte szentmisék 06:30 
hétfő, szerda, csütörtök (Monoron) Első roráte 
november 29. hétfő

Szent András hava
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