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Magvetés 
Monori Nagyboldogasszony plébánia közösségeinek hírlevele 

MÁSKÉNT LÁSS, ÉLJ ÉS CSELEKEDJ! 
Kedves Monoriak! Kedves Testvérek! November elejének számomra különleges hangulata, fénye és lelkülete van, 
de egyben már advent bensőséges hangulatának előszobája is. Két ünneppel kezdődik számunkra. Elsején 
Mindenszentek színes fényei, ünnepélyessége lelkünket az örök élet lehetőségével tölti meg, míg a Halottak 
napja fájó pillanatokat idézhet fel, elvesztett szeretteink, barátaink, papjaink, kántoraink, sekrestyéseink emléke-
zete ott él emlékeinkben és ilyenkor eleven erővel tör fel bennünk. A keresztény hívő a remény embere, kevés do-
logért érdemes annyi áldozatot hozni, mint az üdvösségünkért. Erre ez a két ünnepi alkalom lehetőséget ad, hogy 
a jövőben másként láss, élj és cselekedj! 
Ipoly atya - ipoly.atya@monorplebania.hu 

HITÉLETI FELMÉRÉS 
Minden közösségnek fontos, hogy legyen jövőképe! 
Tudja, hogy kik járnak a közösségbe, milyen a 
viszonyulásuk az egyházi élethez, a szentségekhez, 
alapvetően a közösséghez. Ehhez viszont meg kell 
osztanunk egymással néhány őszinte kérdésben 
válaszokat. Erre hívjuk most a Testvéreket. Kérjük, 
hogy töltsék ki a plébánia honlapján található 
kérdések sorát: monorplebania.hu Ebből fogjuk 
megalkotni a közös jövőképet a közösség előre 
lépéséhez. Később lesz nyomtatott ív is. A plébánián 
szívesen segítünk kitölteni az online ívet, akinek erre 
nincs lehetősége. De megkérhetjük az unokákat is, 
hogy segítsenek ebben! 

BEAVATÁS - A TEMPLOM MISZTIKÁJÁBA 
Mindenszentek ünnepének (november 1.) estelén 
mindazok számára, akik szeretnék megismerni a 
templom szakrális terének misztikáját egy kb. 60-70 
perces beavatást végzünk. A templom a hitünk leg-
meghatározóbb szimbóluma: tanít, spiritualitást ad, 
otthonként vár bennünket. A beavatásra 20 fő jelent-
kezhet neve és mobiltelefonszáma megadásával. Az 
időpont evangéliumi módon lesz meghirdetve. 20:00 
után küldünk egy SMS-t és attól számítva 30 perc 
múlva kezdünk a monori Nagyboldogasszony temp-
lom bejáratánál. Kezdés után a templom ajtót be-
zárjuk! 

SÍRHELYEK MEGVÁLTÁSA 
A monori temetőben sok sír van, aminek lejárt a 
megváltási ideje. Minden lejárt síron ki lesz téve a 
cédula, hogy meddig lehet a megváltást megújítani. A 
temetkezési törvény értelmében ha nem kerül meg-
váltásra a sír újra értékesíthető a sírhely. Kérjük, 
legyenek figyelmesek és újítsák meg a sírhelyet, 
mert januártól új elhunyt esetén választhatóvá 
válik minden lejárt sírhely.  

2020 JEGYESEK 
Szeretettel várjuk a jövő évi házasságkötésre a 
jegyesek jelentkezését, akár online is a plébánia 
weboldalán. Első megbeszélés és jegyesoktatásra való 
jelentkezés: 2020. január 11. 10:00-11:00 plébánián.  

IMÁDSÁG A BÉKÉÉRT 
A monori Sant’Egidio közösség imádságra hívja a 
templom hívő közösségét a békéért. 2019. november 
28-án, 19:30-tól a templomban együtt imádkozhatunk 
a közösség tagjaival. 

ISTEN SZAVA MINDEN NAPRA 2020 
A Magyar Kurír az adventi idő kezdetére időzítve 
jelenteti meg Vincenzo Paglia érsek könyvét, amelyben 
az év minden napjára javasolt bibliai részekhez kínál 
kommentárokat. A szerző a Pápai Életvédő Aka-
démia elnöke, a Sant’Egidio közösség spirituális 
felelőse. A könyv megvásárolható (Előjegyezhető: 
thullnerzsuzsa@gmail.com) 3000 forintos áron, 
várhatóan november közepétől és a plébánián átve-
hető. 

KATOLIKUS KALENDÁRIUM 2020 
Megvásárolható Tóth Juditnál a templomban, ára: 
500,.- Ft. 

LELKIPÁSZTORI LEVELEK 
Szeretettel várjuk Testvéreink írását a karácsonyra 
megjelenő LL-be. Lehet évfordulós emlékezés, tanú-
ságtétel, közösségi beszámoló, plébániai közös-
ségünket érintő írás, archív fotó egy gondolattal, 
közösségi fotó, interjú valakivel, beszámoló ese-
ményekről, prog-ramokról. 
• Beküldési határidő: 2019. december 2. hétfő.  
• Cím: iroda@monorplebania.hu 
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BABA-MAMA KLUB 
Minden második hétfőn egy kis csodavilág van a 
plébánián. A Baba-Mama klub várja a kisgyermekes 
családokat közösségépítő és nevelő alkalmaira. Itt 
nem csak a baba, de a mama is ismerősökre talál. Ke-
resztelő előtt álló fiatal családokat kiemelten kérjük, 
hogy néhány alkalommal vegyenek részt ezeken a 
találkozókon. 

KERESZTELÉS, ESKETÉS 
Keresztelésre, esketésre hivatali időben van lehetőség 
jelentkezni az adatok megadása és időpont egyez-
tetése miatt a plébánia hivatalban a kiírt időpontok-
ban. 

SZENTMISE SZÁNDÉKOK 
Hétköznapi szentmiséinken van lehetőség szándokot 
iratni a plébánia hivatalban. Novemberben külö-
nösen emlékezzünk meg elhunyt szeretteinkről. 

ORSZÁGOS GYŰJTÉS A KARITÁSZNAK 
Ezen a vasárnapon minden magyar templomban a 
Magyar Katolikus Karitász részére hirdet országos 
gyűjtést a Magyar Katolikus Püspöki Kar. A temp-
lom előterében lévő perselybe lehet erre a célra 
pénzadományt elhelyezni november 24-én, Krisz-
tus Király ünnepén.  

FILMKLUB 
November 16-án (szombat) 16:00 órától A legszebb 
ajándék c. filmet vetítjük, mindenkit szeretettel vá-
runk. 

GYÓNÁS, LELKI BESZÉLGETÉS 
Gyónásra a hétköznap esti szentmisék előtti fél 
órában van lehetőség. Beszélgetésre lehetőség a plé-
bánián egyeztetett időpontban. +36 30 156 08 92 
Ipoly atya 

AMÍG SORBAN ÁLLSZ 
A gyónásra várakozóknak felkínálunk egy modern, 
tapasztalaton alapuló lelki tükröt. A mai világ szám-
talan új helyzetet teremt a bűnre, melyek a hagyo-
mányos lelki tükrökben nincsenek jelezve, ezért el 
kerülhetik figyelmünket a lelkiismeret vizsgálat során. 
Tekintsük át, hátha új oldalról tudunk felkészülni a 
bűnbocsánat szentségére. A lap folyamatosan megta-
lálható a templom előterében. 

NOVEMBERI 
LITURGIKUS REND ÉS PROGRAMOK 

NOVEMBER 
1. ELSŐ PÉNTEK - MINDENSZENTEK, 
főünnep, parancsolt - Az első pénteki betegeket 
november 8-án, pénteken látogatjuk meg! 
• 08:00 szentmise, telep, Ipoly atya 
• 09:30 szentmise, templom, Ipoly atya 
• 14:00 sírmegáldás 
• 15:00 szentmise, temető, Rácz kápolna, Ipoly atya 

• 18:00 igeliturgia, templom 
• 18:30 szentségimádás és gyóntatás 
2. szombat - HALOTTAK NAPJA, emléknap 
• 08:00 szentmise, telep, Ipoly atya 
• 18:00 szentmise elhunytjainkért, és 

ünnepélyes Lucernárium a templomban 
(várható időtartam szentmise+lucernárium 1 
óra 15 perc) Halottaink nevét a sekrestyében 
adhatjuk meg. A szentmise előtt felolvassuk és 
értük mutatjuk be a szentmiseáldozatot. 

3. ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP 
• 08:00 szentmise, telep, Ipoly atya 
• 09:30 szentmise, templom, Ipoly atya 
• 11:00 szentmise, Monorierdő, Ipoly atya 
• 16:00 igeliturgia, Vasad, Huszthy Tamás 
• 18:00 igeliturgia, templom, Török László 
4. hétfő - Borromeo Szent Károly, emléknap 
• 07:00 szentmise, templom, Ipoly atya 
• 18:00 Mustármag közösség, plébánia 
• 19:00 Haladó katekumen csoport, plébánia 
5. kedd - Szent Imre herceg, főünnep 
• 16:30 Mária Légió, plébánia 
• 18:00 szentmise a magyar ifjúságért, templom, 

Ipoly atya 
• 19:00 Szent Erzsébet csoport 
6. szerda 
• 07:00 szentmise, templom, Ipoly atya 
• 16:00 gyermek hittan, Monorierdő 
• 18:00 felnőtt hittan, Monorierdő 
7. csütörtök 
• 07:00 szentmise, templom, Ipoly atya 
• 16:30 szentségimádás, telepi kápolna 
• 19:00 Imádság - Sant’Egidio közösség 
8. péntek 
• 09:00 beteglátogatás 
• 15:15 gyermekfoglalkozás, hittan, Monor 
• 16:00 Zenei lehetőségek a hittanórán, hitoktatói 

továbbképzés a plébánián 
• 16:30 elsőáldozási és bérmálkozási felkészítő 
• 17:30 gyóntatás 
• 18:00 szentmise, templom, Ipoly atya 
• 19:00 ifjúsági hittan, Cserkészház 
9. szombat 
• 18:00 szentmise, templom, Ipoly atya 

10. ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP 
Egyházi hozzájárulás befizetése a templom 
előterében szentmise előtt és után! 
• 08:00 igeliturgia, telep, Huszthy Tamás 
• 09:30 szentmise, templom, Ipoly atya 
• 11:00 igeliturgia, Monorierdő, Kazi Szabolcs 
• 16:00 szentmise, Vasad, Ipoly atya 
• 18:00 igeliturgia, templom, Török László 
11. hétfő - Tours-i Szent Márton, emléknap 
• 07:00 szentmise, templom, Ipoly atya 
• 09:30 Baba-Mama klub, plébánia 
• 17:30 szentségimádás 
• 18:30 Bibliakör, plébánia 
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12. kedd 
• 16:30 Mária Légió, plébánia 
• 18:00 szentmise, templom, Ipoly atya 
• 18:30 Igekör, plébánia 
13. szerda 
• 07:00 szentmise, templom, Ipoly atya 
• 16:00 Szent Márton napi lampionos felvonulás, 

Monorierdő 
14. csütörtök 
• 07:00 szentmise, templom, Ipoly atya 
• 16:30 szentségimádás, telepi kápolna 
15. péntek 
• 15:15 gyermekfoglalkozás, hittan, Monor 
• 16:00 Kontemplatív  hittan "Jöjj kövess engem", 

hitoktatói továbbképzés a plébánián 
• 16:30 elsőáldozási és bérmálkozási felkészítő 
• 17:30 gyóntatás 
• 18:00 szentmise, templom, Ipoly atya 
• 19:00 ifjúsági hittan, Cserkészház 
16. szombat 
• 16:00 Filmklub - A legszebb ajándék c. film 

vetítése  
• 18:00 igeliturgia, templom 

17. ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP - Szegények világnapja 
• 08:00 igeliturgia, telep, Gajdos László 
• 09:30 igeliturgia, templom, Török László 
• 11:00 igeliturgia, Monorierdő, Heckenast Kornél 
• 16:00 igeliturgia, Vasad, Hován László 
• 18:00 szentmise, templom, Skravanek Gábor atya 
18. hétfő 
• 07:00 szentmise, templom, Ipoly atya 
• 16:00 Építsük újra a közösséget! - A plébános és a 

hitoktató útja, hitoktatói továbbképzés a 
plébánián 

• 18:00 Mustármag közösség, templom 
• 19:00 Haladó katekumen csoport, plébánia 
19. kedd - Árpád-házi Szent Erzsébet, ünnep 
• 16.30 Mária Légió 
• 18:00 szentmise, templom, Ipoly atya 
• 19:00 Szent Erzsébet csoport, plébánia 
20. szerda 
• 07:00 szentmise, templom, Ipoly atya 
• 16:00 gyermek hittan, Monorierdő 
• 18:00 felnőtt hittan, Monorierdő 
21. csütörtök - Boldogságos Szűz Mária 
bemutatása a templomban, emléknap 
• 07:00 szentmise, templom, Ipoly atya 
• 16:30 szentségimádás, telepi kápolna 
22. péntek - Szent Cecília, emléknap 
• 15:15 gyermekfoglalkozás, hittan, Monor 
• 16:30 elsőáldozási és bérmálkozási felkészítő 
• 17:00 Szülői értekezlet az elsőáldozó gyerekek 

szüleinek, Cserkészház 
• 17:30 gyóntatás 
• 18:00 szentmise kántorainkért 
• 19:00 ifjúsági hittan, Cserkészház 
• 19:00 Angyali üdvözlet - Kruchió László 

kiállításának megnyitója a Vigadóban 

23. szombat 
• 16:00 7-8. osztályos korosztály oktatásának 

sajátosságai, hitoktatói továbbképzés a plébánián 
• 18:00 szentmise, templom, Ipoly atya 

24. KRISZTUS KIRÁLY, főünnep - Ma országos 
gyűjtés a Karitász javára! 
• 08:00 szentmise, templom, Ipoly atya 
• 09:30 szentmise, templom, Ipoly atya 
• 11:00 szentmise, templom, Ipoly atya 
• 16:00 szentmise, Ipoly atya, Vasad 
• 18:00 igeliturgia, templom, Fazakas Zsolt 
25. hétfő - Alexandriai Szent Katalin, emléknap 
• 07:00 szentmise, templom, Ipoly atya 
• 09:30 Baba-Mama klub 
• 17:30 Szentségimádás 
• 18:30 Bibliakör, plébánia 
26. kedd 
• 16:30 Mária Légió 
• 18:00 szentmise, templom, Ipoly atya 
• 18:30 Igekör, plébánia 
27. szerda 
• 07:00 szentmise, templom, Ipoly atya 
• 16:00 gyermek hittan és adventi koszorúkötés,  

Monorierdő 
• 18:00 felnőtt hittan, Monorierdő 
28. csütörtök 
• 07:00 szentmise, templom, Ipoly atya 
• 16:30 szentségimádás, telepi kápolna 
• 19:30 Imádság a békéért - Sant’Egidio 

közösség,  szeretettel várják a plébánia híveit 
29. péntek 
• 15:15 gyermekfoglalkozás, hittan, Monor 
• 16:00 adventi koszorúkötés, Cserkészház 
• 16:30 elsőáldozási és bérmálkozási felkészítő 
• 17:30 gyóntatás 
• 18:00 szentmise, templom, Ipoly atya 
• 19:00 ifjúsági hittan, Cserkészház 
30. szombat - Szent András apostol, ünnep 
• 17:00 gyóntatás, templom 
• 18:00 1. gyertyagyújtás - szentmise, templom, 

Ipoly atya 

ELŐRE JELEZZÜK! 

ADVENTI VÁRAKOZÁS - ELŐADÁS 
A monori Vigadóban egykori plébános atyánk, Dr. 
Csáki Tibor Vác-felsővárosi plébános fog előadást 
tartani. Buzdítjuk a testvéreket a részvételre! 2019. 
december 7. 18:00 

• Advent témája: Ferenc pápa életszentségről szóló 
enciklikája: Örüljetek és  ujjongjatok! - November 30-
tól a plébánián az enciklika megvásárolható 
korlátozott számban 1000,- Ft-ért. 

• Roráte szentmisék: hétfőtől - csütörtökig 
• Első roráte: december 2-a, hétfő 06:30 
• Utolsó roráte: december 23-a, hétfő 06:30  
• Szívesen fogadjuk a hagyományos fenyőfa 

felajánlásokat a nagytemplomba. Kérjük jelezzék 

www.monorplebania.hu
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valamilyen formán a plébánia hivatalnak 
november 23-ig. 

• Minden adventi vasárnap 16:00-tól 
gyertyagyújtás a Szent István téren. A 
katolikusoké az utolsó alkalom: december 22-e, 
16:00 utána mi szervezzük az agapét. Segítőket 
és felajánlást várunk: iroda@monorplebania.hu 
címre december 15-ig! 

Adventi bűnbánati napok 
• december 20-a, péntek Gyónás éjszakája 

18:30-22:00-ig 
• december 21-e, szombat 10:00-12:00, 

16:00-18:00-ig 
• december 23-án, hétfőn roráte szentmise végétől 

09:00-ig 
• december 24-én, kedden 07:00-09:00-ig 

ELÉRHETŐSÉGEK 
• Urr Ipoly atya 
• e-mail: urr.ipoly@vaciegyhazmegye.hu 
• mobil: +36301560892 
• fogadóóra: kedd - 16:00-tól szentmiséig 

Plébánia 
• Hivatali idő, irodai ügyintézés, közösségi alkalmak, 

csoport alkalmak időpontja, hirdetések, hirek, 
elérhetőségek: 

• iroda@monorplebania.hu 
• www.monorplebania.hu 
• monor.vaciegyhazmegye.hu 
• facebook.com/monorplebania 
• telefonszám: +36 29 412 223 

GONDOLAT HALOTTAK NAPJÁRA 
Szent Ambrus püspök 

Haljunk meg Krisztussal, hogy vele éljünk! 

Látjuk, hogy egyrészt a halál nyereség, másrészt pedig 
az élet büntetés. Ezért mondja Pál is: Számomra az é-
let Krisztus, a halál pedig nyereség (Fil 1, 21). Kicso-
da Krisztus, ha nem a test halála és a lélek élete? 
Ezért haljunk meg vele, hogy vele együtt éljünk 
Akarjunk mindennap így meghalni, és tényleg haljunk 
is meg így, hogy lelkünk a halál által el tudjon szakad-
ni a testi vágyaktól, és a halál képét öltse magára oly 
magasságokba emelkedve, ahová már nem érhetnek 
fel a földi szenvedélyek, és nem is tudják már a lelket 
beszennyezni. A test törvénye ugyanis a lélek tör-
vénye ellen tusakodik, és bűnbe is viszi a lelket. De 
mi erre az orvosság? Ki vált meg e halálra szánt test-
től? Az Isten kegyelme Jézus Krisztus, a mi Urunk 
által (Róm 7, 24-25).Van tehát orvosunk, használjuk 
is az orvosságát. A mi orvosságunk Krisztus kegyel-
me, és a mi testünk ez a halálra szánt test. Tehát sza-
kadjunk el a testtől, de ne szakadjunk el Krisztustól. 
Bár testben élünk, mégse kövessük a test kívánságait, 
ne mondjunk le a természet jogairól, de becsüljük 
többre a kegyelmi adományokat. Mi többre van még 

szükség? Egynek a halála megváltotta az egész vilá-
got. Krisztus nem halhatott volna meg, ha ő nem a-
karja. Ám ő nem akart a haláltól menekülni, és min-
ket sem tudott volna semmi mással jobban megmen-
teni, mint éppen halálával, így tehát az ő halála min-
denki élete lett. Halála jegyét hordozzuk magunkon, 
halálát hirdetjük imádságunkban, azt magasztaljuk ál-
dozatbemutatásunkban. Az ő halála győzelem, az ő 
halála szentség, az ő halála minden évben a világ 
főünnepe. Mit mondjunk még a halálról, amikor is-
teni példa mutatja nekünk, hogy csak a halál szerezte 
meg a halhatatlanságot, és csak a halál váltott meg 
minket a haláltól? Nem kell tehát gyászolnunk azt a 
halált, amely mindnyájunk üdvösségét hozta. Nem 
kell menekülnünk attól a haláltól, amelyet Isten Fia 
sem tartott magához méltatlannak, és nem is került el. 
A halál nem tartozott hozzá természetünkhöz, ha-
nem a természet ellen van. Isten nem rendelte el 
kezdettől fogva a halált, hanem gyógyszerül adta. Az 
embert kötelességszegése miatt sújtotta a mindennapi 
fáradságos munka büntetése, és a kibírhatatlan fáj-
dalom kezdte szerencsétlenné tenni életét. Úgy kellett 
véget vetnie e bajoknak, hogy a halál állítsa helyre, 
amit az élet elveszített. Ha a kegyelem nem segítene, a 
halhatatlanság inkább teher lenne, mint előny. A lé-
leknek ezért már kötelessége elkerülni a görbe élet-
utat, a földi test szennyét, és a mennyei kincsre kell 
törekednie, bár csak a szenteknek osztályrésze, hogy 
Isten színe elé jussanak, és mintegy hárfaszó mellett 
dicsérjék őt, amint a prófétai szóból tudjuk: Nagy és 
csodálatos minden műved, mindenható Urunk, Iste-
nünk. Igazságosak és igazak útjaid, nemzetek Királya! 
Ki ne félne-tisztelne téged, Urunk, ki ne dicsérné ne-
vedet? Egyedül csak te vagy a Szent, eljön minden 
nemzet, és színed elé borul (Jel 15, 3-4), hogy lássa a 
te menyegződet is, ó, Jézus, amikor a mindenség ö-
röméneke közben a földről az égbe vezetik a me-
nyasszonyt, aki már nem a világ lekötelezettje, hanem 
teljesen a léleké, hiszen hozzád jut el minden ember 
(vö. Zsolt 64, 3). Szent Dávid is mindennél jobban kí-
vánta, hogy ezt megláthassa és szemlélhesse. Ezért 
mondja: Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vágyam: 
hogy az Úr házában lakjam életem minden napján, 
hogy az Úr gyönyörűségét láthassam (Zsolt 26, 4). 
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