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MAGVETÉS
MONOR, MONORIERDŐ, VASAD KATOLIKUS HÍRLEVELE

MONORI ADVENTI IMÁDSÁGOS HAJNALOK 2021. Advent első vasárnapjával elkezdjük a liturgikus ciklus záró évét a “C” évet, amelynek evnagélista
kísérője Szent Lukács lesz. Történetei mélyen beíródva ott élnek bennünk
kimondatlanul is. A világ és Krisztus kapcsolatára oly érzékeny evangélista az
irgalmasság nagy történeteivel, a Szentlélek jelenlétének a bizonyításával, az
imádságról adott tanításaival nyomot hagy a mi istenkeresésünkben. Idei
adventünk egy teljes adventi kör lesz, négy teljes hétben. A hajnali miséken
a Szent Családot fogjuk körbejárni. Első héten Szent József alakja, a második
héten Szűz Mária, a harmadik héten a Megváltó, a negyedik héten pedig a közeledő karácsony estének együttes képe: a Szent Család lesz gondolatink és imádságaink fő forrása. Ezek a hajnali
szentbeszédek és a hozzájuk kapcsolódó vasárnapi tematika lelkigyakorlatos jellegűek is lesznek! Ehhez kapcsolódnának a Monori Katolikus Szalon estjei, ahol három nőt állítanánk a
fókuszba, akik karriert építettek és nagy családjuk van. A munka és a hit kereteiről beszélgetnénk
velük. Szeretettel hívom a közösségünk tagjait, hogy vegyünk részt a sok lemondást követelő imádságos adventi hajnalokon és az azt kiegészítő más közösségi alkalmakon! Ipoly atya
DECEMBER

03. péntek 18:00 Elsőpéntek, gyóntatás, szentségimádás
08. szerda 06:30 Szeplőtelen fogantatás, ünnep
12. vasárnap 09:30 Öröm vasárnap - vendégekkel és örömzenével
26. vasárnap 09:30 Szent Család vasárnap - családok áldása
27. hétfő 18:00 Szent János napi boráldás - Monori borlovagokkal
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NAGYBOLDOGASSZONY DÍJ 2021- Miért? A Nagyboldogasszony egyházközség, mint alapító
szándéka, hogy ezen a 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. Javaslatok leadásának határideje: 2021. december 3. borítékban a plébánián, a sekrestyében vagy Huszthy Tamásnak. Átadva minden évben a Te Deum alkalmával, hogy hangsúlyozzuk a hálát Isten, és az elismerést a díjazott felé. Ünnepélyes keretek között 2021. december 31-én, a 18:00 órás szentmisében adjuk át harmadik alkalommal.
EGY CIPŐSDOBOZNYI SZERETET

Az idei évben is legyen mindenkinek kicsit
szebb a karácsony! Az elmúlt évekhez hasonlóan idén adventkor is jótékonysági cipősdoboz
akciót hirdet a Vigadó Kulturális és Civil
Központ Nonprofit Kft. Kezdeményezésünkkel szeretnénk, ha a rendezvényeinket látogató
közösség sok gyermek számára boldogabbá

tudná tenni a karácsonyt Monoron. November
25-től a Vigadó emeletén, illetve a szabadtéren megrendezésre kerülő adventi
gyertyagyújtások alkalmával várjuk a cipősdoboznyi ajándékokat.
A cipősdobozokat legkésőbb advent
harmadik vasárnapjáig, december 17-ig tudják leadni. Ezt követően az összegyűjtött ajándékokat a Katolikus Karitász segítségével
monori, rászoruló családok részére juttatjuk
majd el. Kérjük Önöket, hogy csomagolás nélkül hozzák a dobozba rejtett meglepetéseket,
melyek lehetnek játékok, mesekönyvek, tartós
élelmiszerek, édességek… A dobozra jól láthatóan írják fel, hogy milyen korosztályú lánynak
vagy fiúnak szánják az ajándékot.(Pl. „fiú 12”
vagy „lány 8”) A dobozokat egységes csomagolással látjuk el, így kerülnek majd a karácsonyfa
alá. Köszönjük a segítségüket!
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ADVENTI ZENEI ÁHÍTATOK 2021
ÖRÖMZENE ÖRÖMVASÁRNAPON
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ADVENTI KARÁCSONYI DALLAMOK VASADON A vasadi kápolnába szeretettel várjuk
testvéreinket 2021. december 18-án, szombaton 18:00- tól a szokásos adventi zenés
áhitatra, 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.
(Időtartam kb. 1 óra)
ADVENTI ORGONA ÁHITAT 2021. december
19-én 17:00-tól Gyöngyössy-Szabó Viktor
orgonaművész előadásában lesz adventi zenei
áhítat a templomban. Máriás orgonaművekből
hallhatunk bensőséges válogatást. (Időtartam
kb. 30 perc)

2021. december 12-én, a szentmise után a
pátyi otthon lakói örömzenélnek kicsiknek és
nagyoknak. Róluk: A PMZ, azaz a Pátyi Máltai
Zenekar a Magyar Máltai Szeretetszolgálat pátyi
lakóotthonok lakóiból verbuvált együttes.
2020-ban, az új koronavírus okozta járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások idején
alakult, a lelkes fiatalokból álló együttes. A
zene, a próbák, az összetartozás érzése enyhítette a bezártság okozta nehézségeket. Kis láncszemekből és apró lépésekkel erősödött, fejlődött az együttes és a 2021-es évben a nagyközönség előtt is sikeres, hangulatos koncertek
alkalmával mutatták be zenei tudásukat.
(Időtartam kb. 30 perc)

ADVENTI FÓKUSZ
MONORI KATOLIKUS KULTURÁLIS SZALON
ADVENTI TEADÉLUTÁNJAI A hajnali szentmisék a Szent Család alakjait járják körül, ahol
Mária az igenjével mindent meghatározott.
Szeretnék egy triptichonként három kiemelkedő nő történetét a középpontba
állítani. Mindannyian dolgoznak és családot
vezetnek mint bárki más. Alakjukkal sok nőnek
lehetnek modelljei.
‣ 2021. november 27. szombat 18:00
Megyesi Schwartz Lúcia operaénekes, négy fiú
édesanyja, sokan ismerjük őt. Munkáról, hitről, adventről és csa-

KARÁCSONY HAVA

2021. DECEMBER

WWW.MONORPLEBANIA.HU

III. ÉVF. 11. (23). SZÁM

ládról beszélgetnénk és hallgatnánk meg
éneklését.
‣ 2021. december 11. szombaton 18:00
Lukácsné Tamás Katalin
üzletasszony, maratonista,
szenvedélyes túrázó és gyalogos zarándok. Öt fiú édesanyja az élet mindennapos kihívásairól, misszióról és adventről.
‣ 2021. december 15. szerdán 18:00-tól
Sebestyén Márta
Kossuth - és Liszt Ferenc díja népdalénekes és előadóművész,
a magyar dal és éneklés örömét a világban
megismertető "nagykövete". Családanya,
állandó szereplője a kulturális életnek.
Életének és erejének titkáról faggatjuk!
Az alkalmakat a Fürge Páva - Tikkadt Fürj odujában tartanánk minden alkalommal, ami meghitt beszélgetéseknek ad lehetőséget. Szabad
fogyasztással. A vendégekkel Ipoly atya beszélget.

kötet a liturgikus évet követi, első napja november 28-a, advent első vasárnapja. „A kornak,
amelyben élünk, szüksége van a közbenjáró
imádságra. Arra kaptunk meghívást, hogy a
közöny globalizációját a közbenjárás globalizációjával váltsuk fel. A hívők közös imádsága
megmenti a világot a gonosztól. Az imádság
mindenkit képes felemelni, Isten jelenlétébe
átemelve megváltani” – írja a könyv előszava az
imádságra buzdítva. A 3990 forintos áron megjelent kötet kedvezményesen, 3500 forintért
megvásárolható Thullner Zsuzsától (thullnerzsuzsa@gmail.com) vagy a plébánián.

MEGJELENT ÉS MEGVÁSÁROLHATÓ MONORON IS AZ ISTEN SZAVA MINDEN NAPRA IDEI KIADÁSA A Magyar Kurír kiadásában
jelent meg az Új Ember Kiadványok sorozatban
az Isten szava minden napra 2022. A
könyvben – amely húsz éve minden évben
megjelenik – Vincenzo Paglia érsek, a Pápai
Életvédő Akadémia elnöke, a II. János Pál Pápai
Intézet nagykancellárja, a Sant’Egidio közösség
spirituális felelőse írt elmélkedéseket a Szentírás olvasmányaihoz az év minden napjára. A

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 karácsony-

ADVENTI KÖZÖSSÉGI TEMPLOMTAKARÍTÁS
MONORON Büszke lennél egy jó illatú, a pókhálóktól mentes templomra az ünnepekre?
Legyen ez egy közösségi alkalom: 2021. december 18-án, 13:00-15:00 óra között várunk! Minél többen szorgoskodunk, annál hamarabb kész és milyen jó lesz eljönni az ünnepek alatt! Takarítószert és eszközöket biztosítunk!
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kor 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. Idén szeretnénk megszervezni,
hogy legyenek ilyen családjaink, akik hagyományosan megélik ezt a lelkiséget. Ebben a mély és bensőséges időszakban törekedjünk időt és teret adni szeretteinknek
otthonainkban!
IMÁDSÁGOS ADVENTI MONORI HAJNALOK
2021. november 29-december 23. között
Buzdítalak titeket, hogy aktív lelki élettel tegyétek méllyé és gazdaggá a következő heteket
szentmise, szentgyónás és más programokba
való bekapcsolódással. A következőket tudjuk
felajánlani:
MONOR - Nagyboldogasszony-templom
Roráte szentmisék
06:30 hétfő, szerda, csütörtök
Első roráte november 29. hétfő
Utolsó roráte: december 23. csütörtök
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GYÓNTATÁSI
IDŐPONTOK

‣ 17:30 kedd, pén-

tek
‣ december 03.
péntek 19:00-21:30 gyóntatás éjszakája a
templomban
‣ december 10. péntek 16:00-17:30 hittanosok gyóntatása
‣ december 18. szombat 09:00-11:00 gyóntatás a templomban
‣ december 23. csütörtök a hajnali szentmise után 09:30-ig
‣ december 24. péntek 07:30-10:30 a
templomban
ADVENT 1. HETE Szent József lesz a hajnali
szentbeszédek témája.
‣ november 27. szombat 18:00 Fókusz:
Megyesi-Schwartz Lúcia a Fürge Pávában.
‣ november 28. Advent 1. vasárnapja 09:30
szentmise, Urr 16:00 városi advent a főtéren (baptista) - Kruchió László adventi kiállításának megnyitója: “Karácsonyi körutazás: 28. nap alatt advent körül” címmel. Megtekinthető december 12-ig. 18:00
igeliturgia, Huszthy
‣ 29. hétfő 06:30 hajnali mise
‣ 30. kedd 18:00 Szent András ünnepe,
szentmise 19:00 Igekör
‣ december 01. szerda 06:30 hajnali mise Boldog Charles de Foucauld emléknapja
18:30 Egyháztörténeti előadás
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‣ 02. csütörtök 06:30 hajnali mise
‣ 03. elsőpéntek 17:30 gyóntatás 18:00
szentmise 18:45 szentségimádás
19:00-21:30 Gyóntatás éjszakája
‣ 04. szombat 17:30 gyóntatás18:00
szentmise

ADVENT 2. HETE - Szűzanya lesz a hajnali
szentbeszédek témája.
‣ 05. vasárnap Advent 2. vasárnapja 09:30
szentmise (Szent Miklós érkezik a gyermekekhez), Urr 16:00 városi advent a főtéren
(evangélikus) 18:00 igeliturgia, Hován
‣ 06. hétfő 06:30 hajnali szentmise 18:00
Bibliaóra
‣ 07. kedd 18:00 szentmise 19:00 Ifjúsági
adventi gyertyagyújtás
‣ 08. szerda 06:30 Szeplőtelen fogantatás,
ünnep - hajnali szentmise
‣ 09. csütörtök 06:30 hajnali szentmise
‣ 10. péntek 17:30 gyóntatás 18:00 Lorettói
Szűz Mária emléknapja, szentmise
‣ 11. szombat 17:30 gyóntatás 18:00 igeliturgia, Gajdos 18:00 Fókusz: Lukácsné
Tamás Katalin a Fürge Pávában
ADVENT 3. HETE - Úr Jézus lesz a hajnali
szentbeszédek témája.
‣ 12. vasárnap Advent 3. vasárnapja - ÖRÖMVASÁRNAP 09:30 szentmise, Urr 10:15
Örömzene vendégekkel 16:00 városi advent a főtéren (reformátusok) 18:00 igeliturgia, Fazakas
‣ 13. hétfő 06:30 Szent Lúcia emléknapja,
hajnali szentmise
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‣ 14. kedd 17:30 gyóntatás 18:00 szentmise 19:00 Igekör
‣ 15. szerda 06:30 hajnali szentmise 18:00
Fókusz: Sebestyén Mártával a Fürge Pávában.
‣ 16. csütörtök 06:30 hajnali szentmise
‣ 17. péntek 17:00 gyóntatás 18:00 szentmise
‣ 18. szombat 18:00 igeliturgia, Fazakas

ADVENT 4. HETE - A Szent Család lesz a hajnali szentbeszédek témája.
‣ 19. vasárnap Advent 4. vasárnapja 09:30
szentmise, Urr 16:00 A Főtéren: Monori
Sztrázsák Néptáncegyüttes tánca, Pogácsás
Tibor országgyűlési képviselő karácsonyi
köszöntője, a Szent Erzsébet közösség pásztorjátéka, Urr Ipoly atya gondolatai és a katolikus közösség vendéglátása 17:00 Gyöngyössy-Szabó Viktor adventi orgona áhitata a
katolikus templomban (katolikusok) 18:00
igeliturgia, Hován
‣ 20. hétfő 06:30 hajnali szentmise
‣ 21. kedd 17:30 gyóntatás 18:00 szentmise
‣ 22. szerda 06:30 hajnali szentmise
‣ 23. csütörtök 06:30 utolsó hajnali szentmise
‣ 24. péntek 16:00 Hittanosok pásztorjátéka
23:15 templomnyitás 00:00 Vigília
szentmise
‣ 25. szombat Urunk Születésének főünnepe nyolcaddal 09:30 ünnepi
szentmise 18:00 ünnepi szentmise
‣ 26. vasárnap Szent Család ünnepe
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09:30 ünnepi szentmise és családok megáldása 18:00 igeliturgia, Huszthy
‣ 27. hétfő 18:00 Szent János boráldás a
monori borlovagokkal és kóstolás
‣ 28. kedd 18:00 Aprószentek ünnepi
szentmiséje
‣ 29. szerda 07:00 szentmise
‣ 30. csütörtök 07:00 igeliturgia
‣ 31. péntek 18:00 TE DEUM és NAGYBOLDOGASSZONY DÍJ átadása

2022 JANUÁR
‣ 01. szombat 09:30 Isten Anyja, parancsolt
ünnep, szentmise, Urr 18:00 ünnepi igeliturgia, Fazakas
‣ 02. vasárnap Karácsony 2. vasárnapja
09:30 szentmise 18:00 igeliturgia, Hován

‣
‣
‣
‣
‣
‣

MONORIERDŐ - MUNKÁS SZENT JÓZSEFKÁPOLNA

‣ nov. 28. Advent 1. vasárnapja 11:00 szent‣
‣
‣

MONOR - JÉZUS SZÍVE-KÁPOLNA

‣ nov. 28. Advent 1. vasárnapja 08:00 igeli‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

turgia, Fazakas
nov. 30. kedd 06:30 igeliturgia, Gajdos
dec. 03. péntek 06:30 szentmise, Urr
dec. 05. Advent 2. vasárnapja 08:00 szentmise, Urr
dec. 07. kedd 06:30 igeliturgia, Huszthy
dec. 10. péntek 06:30 igeliturgia, Gajdos
dec. 12. Advent 3. vasárnapja 07:45 gyóntatás, Urr 08:00 igeliturgia, Gajdos
dec. 14. kedd 06:30 igeliturgia, Huszthy
dec. 17. péntek 06:30 igeliturgia, Gajdos
dec. 19. Advent 4. vasárnapja 08:00 szentmise, Urr

III. ÉVF. 11. (23). SZÁM

dec. 21. kedd 06:30 igeliturgia, Huszthy
dec. 24. péntek 20:00 Gyermekek pásztorjátéka és Vigília szentmise, Urr
dec. 25. szombat 08:00 igeliturgia, Gajdos
dec. 26. vasárnap 08:00 szentmise, Urr
2022. jan. 01. 08:00 igeliturgia, Hován
jan. 02. vasárnap 08:00 szentmise, Urr

‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

mise, Urr
nov. 30. kedd 06:30 igeliturgia, Heckenast
dec. 03. péntek 06:30 szentmise, Heckenast
dec. 05. Advent 2. vasárnapja 11:00 igeliturgia, Kazi - alatta gyóntatás
dec. 07. kedd 06:30 igeliturgia, Heckenast
dec. 10. péntek 06:30 igeliturgia, Urr
dec. 12. Advent 3. vasárnapja 11:00 igeliturgia
dec. 14. kedd 06:30 igeliturgia, Kazi
dec. 17. péntek 06:30 igeliturgia, Heckenast
dec. 19. Advent 4. vasárnapja 11:00 igeliturgia, Fazakas alatta gyóntatás
dec. 21. kedd 06:30 igeliturgia, Heckenast
dec. 24. péntek 17:30 Gyermekek pásztorjátéka és Vigília szentmise, Urr
dec. 26. vasárnap 11:00 igeliturgia, Hován
2021. január 02. vasárnap11:00 szentmise,
Urr
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VASAD - CHARLES DE FOUCAULD-KÁPOLNA

‣ nov. 28. Advent 1. vasárnapja 16:00 igeli‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

turgia
dec. 05. Advent 2. vasárnapja 16:00 igeliturgia, Fazakas
dec. 07. kedd 06:30 igeliturgia, Hován
dec. 10. péntek 06:30 igeliturgia, Hován
dec. 12. Advent 3. vasárnapja 16:00 igeliturgia
dec. 17. péntek 06:30 szentmise, Urr utána
gyóntatás
dec. 19. Advent 4. vasárnapja 16:00 igeliturgia, Huszthy
dec. 21. kedd 06:30 igeliturgia, Hován
dec. 26. vasárnap 16:00 szentmise, Urr
2021. január 02. vasárnap16:00 igeliturgia, Fazakas
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Jürgen Moltmann
Adventi ima

Urunk, Jézus Krisztus, várjuk eljöveteled, várjuk
a békét, mert annyi békétlenség van kívül a
világban és bent a szívünkben!
Várjuk eljöveteled, mert az igazságra éhezünk,
és annyi igazságtalanság sújtja a népeket és az
embereket!
Várjuk eljöveteled, mert szomjazzuk a szabadságot, és mindnyájan a bajok és bűnök bilincseiben kínlódunk.
Add vissza reménységünket, amit elvesztettünk. Add meg újra a szeretetet azoknak,
akik hideg idegenséggel viselkednek egymással szemben.

PLÉBÁNIAI IRODAI SZÜNET
‣ UTOLSÓ MUNKANAP 2021. december 23.
csütörtök 08:00-10:00
‣ 2021. december 24 - 2022. január 02ig irodai szünet van. Temetési ügyintézés
a +36 30 884 62 02 -es telefonszámon
megbeszélhető!
‣ ELSŐ MUNKANAP 2022. január 3. 08:00
az év első munkanapja
HALDOKLÓNAK SŰRGŐSSÉGI BETEGEK
SZENTSÉGE KISZOLGÁLTATÁS Az ünnepek
alatt +36 30 330 80 88 plébános telefonszámán kérhető!

Nyisd meg szívünket, hogy felragyogó örömödet megtapasztalhassuk életünkben.
Kérünk, hallgass meg minket.
Ámen.

KARÁCSONY HAVA

