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MAGVETÉS 
Monor, Monorierdő, Vasad katolikus közösségeinek hírlevele 

ELHAGYNI A CSÓNAKOT A TENGERÉRT Lassan borongósra vált az idő. Az 
emlékezés meghatározza a novembert. Sokan elindulnak, hogy felkeressék 
eltemetett szeretetteiket a temetőben. Az emlékezésünk kultúrája is változó-
ban van. Itt Monoron első évben meglepetten tapasztaltam a temető körül, a vásárosok sokaságát, 
nem csak a virágosokét, hanem a cukorka árusokét is. Érdekesnek tünt. Mondták: itt hagyománya 
van. Legyen. De mi van a szívünkben? Mit jelent ma nekünk, a Halottak napja? Minden Halottak 
napja az emlékeink rendezése, feldolgozása; szembenézés az ember és a saját mulandóságunk tu-
datával. Mert születünk és meghalunk. “Az élet fokozatosan megy át a halálba. Először az egész ré-
szei halnak meg. Amikor az ember szerettei meghalnak, az ember egy része is meghal.” (Márai Sán-
dor) A közeledő halál önmagában is elég szörnyű, de még rosszabb, ha a közeledő halál ad egy kis 
futamidőt arra, hogy megvilágosodjon előttünk mindaz a boldogság, amiben részesültünk, és 
mindaz a boldogság, amiben részesülhettünk volna. Teljesen világosan látjuk mindazt, amit elvesz-
tettünk. Az élet: egy utazás, ez az irodalomban számtalan helyen megjelenik. Egy kor után azt 
érezzük, hogy valami eltelt, elment mellettünk. Ennek a megtapasztalásásban a legfájóbb a hiány-
érzet, hogy mi minden kimaradt az életemből, és mennyi eltékozolt pillanat lopta el a lehetősége-
imet egy boldog élettől. Az öregedő emberek mindig fiatalságuk korszakát dicsérik. Én is érzem 
ezt, mert egyre többször az ifjúkor élményei befolyásolnak és azt idézem. Akkor “minden szép volt, 
jó volt, nem úgy, mint most”. (...) A természet így szoktatja lassan az embert, hogy majd ne nagyon 
fájjon itthagyni ezt a rosszat. Groteszk talán, de egy mai könnyűzenei énekből fogok idézni, hogy 
érezzük meg: a mélység nem tünt el a mai kor fiataljaiból sem. Mélyre került emberek újjászületett 
gondolatai ezek, amikor a végesség után az új lehetőséget tapasztalják meg a tékozló fiú ébredésé-
ben. Számtalan ilyen mély dal születik, mert az ember mindig keres, kutat, öntudalanul is többet 
akar ebből az életből. “Megszületni a világra gyönyörű, /Benne lenni a világban gyönyörű, /De kiszü-
letni a világból az a szép, /Elhagyni a csónakot a tengerért! /Sorsa felől mért aggódik az ember, /Úgy-
is csak az lesz, aminek lenni kell, /Mint a Duna érkezik az életünk, /Folyjék ahogy folyni akar nélkü-
lünk.” Szeretteink már elhagyták a csónakot a tengerért, az ideig valót az örökért. Ebben a hónap-
ban Istenre tekintünk újra és az a remény éltett, hogy Krisztus feltámadásával mi sem szorulunk be 
a tér és idő koordinátájába. Isten örök lakást épít számunkra a mennyben! Ipoly atya 

BOLDOG CHARLES DE FOUCAULD ÜNNEPE 
A vasadi kápolna védőszentjének ünnepe de-
cember 1-én, kedden lesz a világegyházban. 
A világ minden táján a kistestvérek és nővé-
rek összejönnek ünneplni. A vasadi közösség-
gel, a nővérekkel november 28-án, szomba-
ton ünnepelnénk együtt. Részletek később! 

LITURGIKUS ALKALMAK KÖZVETÍTÉSE Újra 
közvetítjük a vasárnapi szentmiséket a MO-
NORITA.COM oldalom közvetítünk. Törek-
szünk minél jobb minőségben és tartalommal 
élni. 

ZSIBONGÓ CSALÁDI SZENTMISE 2020. no-
vember 13-án, pénteken 16:30-tól várjuk a 

bölcsis és ovis családokat, hogy a gyermekek-
kel közösen ünnepljük meg Jézus Krisztust. 

SZENTMISE SZÁNDÉKOK Ne felejtkezzünk 
meg szeretteinkről. Novemberre még van le-
hetőség halottainkért szentmisét kérni. 

VASADI IMÁDSÁGOS ESTÉK Boldog Charles 
de Foucauld idei szentté avatása a vírusos 
helyzet miatt elmarad. Elindítottuk a kápol-
nában, hogy szerda esténként egy maroknyi 
közösség virraszt az eucharisztia és az ereklye 
előtt. A kápolna ajtaja nyitva van. Várja azo-
kat a tesvéreket, akik csendben szeretnének 
elmélkedni, önmagukhoz és a világhoz egész-
séges lélekkek visszakerülni. Szánj rá te is 
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egy-egy alkalmat. Ferenc pápa Mindnyájan 
testvérek enciklikájában (2020) az utolsó 
pontban hivatkozik zárásként Boldog Charles 
de Foucald életének sivatagi tapasztalatára: 
287. pont: “Az Isten iránti teljes odaadás 
ideálját az afrikai sivatag mélyén elhagyatva 
élte, a legkevesebbel beérve. Ebben az össze-
függésben kifejezte azon törekvését, hogy 
minden embert testvérként érezzen, és meg-
kérte egy barátját: "Imádkozz Istenhez, hogy 
valóban az ország minden lelkének a testvére 
lehessek”.  Mert "egyetemes testvér" akart len-
ni. De csak azáltal, hogy azonosul a legkiseb-
bekkel, lett mindenki számára testvér. Isten 
inspirálja ezt az ideált mindnyájunkban.” - 
legyünk itt a környéken alázatosan minden-
kinek tesvére! Erre hív a vasadi-kapolna! 

MONORIERDEI BIBLIA ESTÉK Kéthetente 
szerda este bibliaórára hívjuk a testvéreket 
18:00 kezdettel. Bibliaismeret és katekézis 
egyben. Szeretettel látunk életkortól függet-
lenül mindenkit, aki szeretné bibliás szívvel 
látni a világunkat. 

2021 JEGYESEK Szeretettel várjuk a jövő évi 
házasságkötésre a jegyesek jelentkezését. El-
ső megbeszélés és jegyesoktatásra való je-
lentkezés: 2021. január 16. 10:00-tól a plé-
bánián. 

SÍRHELYEK MEGVÁLTÁSA A monori temető-
ben sok sír van, aminek lejárt a megváltási 
ideje. Minden lejárt síron ki lesz téve a cédu-
la, hogy meddig lehet a megváltást megújí-
tani. A temetkezési törvény értelmében ha 
nem kerül megváltásra a sír újra értékesíthe-
tő a sírhely. Kérjük, legyenek figyelmesek és 
újítsák meg a sírhelyet, mert januártól új 
elhunyt esetén választhatóvá válik minden 
lejárt sírhely. Idén az 1995-ben temetett 
tesvéreknek jár le a sírhelyük. 

ORSZÁGOS GYŰJTÉS A KARITÁSZNAK Min-
den magyar templomban a Magyar Katoli-
kus Karitász részére hirdet országos gyűjtést 
a Magyar Katolikus Püspöki Kar. Gyűjtés 
ideje: 2020. november 22-én, Krisztus Ki-
rály ünnepén. 

LITURGIKUS ALKALMAK 

MONOR, NAGYBOLDOGASSZONY-TEMPLOM 
• 08:00  hétfő, szerda, csütörtök 
• 18:00  kedd, péntek, szombat (igeliturgia) 

RÖVIDÍTÉSEK 
NBT - Nagyb.asszony-templom, Monor 

JSZK - Jézus Szíve kápolna, Újtelep 
ME - Szent József kápolna, Monorierdő 

CFK - Foucauld kápolna, Vasad  

November 1. vasárnap - MINDENSZENTEK 
ÜNNEPE, parancsolt ünnep 
• 08:00 JSZK igeliturgia, Bukai Tibor 
• 09:30 NBT igeliturgia, Fazakas Zsolt 
• 11:00 ME szentmise, Ipoly 
• 15:00 szentmise a Rácz kápolnában, 

Ipoly; utána kb. 15:50-től sírmegáldás 
a monori Római Katolikus temetőben 
(a szentmisét közvetítjük a MONORITA 
zárt csoportban) 

• 16:00 CFK igeliturgia, Huszthy Tamás 
• 18:00 szentmise elhunytjainkért, és 

ünnepélyes Lucernárium a temp-
lomban, Ipoly (várható időtartam 
szentmise+lucer- nárium 1 óra 15 
perc) Halottaink nevét a sekrestyében 
adhatjuk meg. A szentmise előtt felol-
vassuk és értük mutatjuk be a szentmi-
seáldozatot. 

November 2. hétfő - Halottak napja 
• 08:00 szentmise, Ipoly 
• 09:15 Zene bölcsi 
• 09:45 Baba-Mama 
• 18:00 Bibliaóra 

November 3. kedd 
• 15:00-17:00 plébánosi fogadóóra (+36 

30 330 80 88 - Ipoly atya) 
• 17:40 vesperás, Fazakas Zsolt 
• 17:45 gyóntatás (szóljon a sekrestyében) 
• 18:00 szentmise, a novemberi Élet Igé-

je feldolgozása, Ipoly 
• 19:00 Szent Erzsébet csoport 

November 4. szerda - Borromeo Szent Ká-
roly 
• 08:00 szentmise, Ipoly 

November 5. csütörtök - Szent Imre, ünnep 
• 08:00 igeliturgia, Fazakas Zsolt 
• 16:30 JSZK szentségimádás, Huszthy Ta-

más 
November 6. péntek - ELSŐPÉNTEK 
• 07:45 JSZK gyóntatás, Ipoly 
• 08:00 JSZK szentmise, Ipoly 
• 14:30 ME gyóntatás, Ipoly 
• 15:00 ME szentmise, Ipoly 
• 16:15 Monor, Plébániagrund 
• 16:45 Bérmálkozói hittan 
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• 17:30 NBT gyóntatás, Ipoly 
• 18:00 szentmise (kb. 1 óra) Ipoly 
• 18:45 szentségimádás, Kornél, Szabolcs 
• 19:30 Ifi 

November 7. szombat 
• 18:00 előesti szentmise, Ipoly 

November 8. vasárnap - Évközi 32. 
• 08:00 JSZK szentmise, Ipoly 
• 09:30 NBT szentmise, Ipoly 
• 11:00 ME igeliturgia, Kazi Szabolcs 
• 16:00 CFK szentmise, Ipoly 
• 18:00 NBT igeliturgia, Fazakas Zsolt 

November 9. hétfő - Lateráni bazilika fel-
szentelése, ünnep 
• 08:00 szentmise, Ipoly 
• 09:15 Zene bölcsi 
• 09:45 Baba-Mama 
• 18:00 Bibliaóra, Ipoly 

November 10. kedd - Nagy Szent Leó pápa 
• 15:00-17:00 plébánosi fogadóóra (+36 

30 330 80 88 - Ipoly atya) 
• 17:40 vesperás, Fazakas Zsolt 
• 17:45 gyóntatás (szóljon a sekrestyében) 
• 18:00 szentmise, Ipoly 
• 19:00 Igekör 

November 11. szerda - Tours-i Szent Márton 
püspök 
• 08:00 szentmise, Ipoly 

November 12. csütörtök 
• 08:00 igeliturgia, Hován László 
• 16:30 JSZK szentségimádás, Huszthy Ta-

más 
November 13. péntek - Magyar Szentek és 

boldogok 
• 16:15 Monor, Plébániagrund 
• 16:30 ZSIBONGÓ családi szentmise 
• 16:45 Bérmálkozói hittan 
• 17:45 NBT gyóntatás, Ipoly 
• 18:00 szentmise, Ipoly 
• 19:30 Ifi 

November 14. szombat 
• 18:00 előesti szentmise, Ipoly 

November 15. vasárnap - Évközi 33. - Sze-
gények világnapja. Következő vasárnap a 
Karitász javára lesz országos gyűjtés! 
• 08:00 JSZK igeliturgia, Fazakas Zsolt 
• 09:30 NBT szentmise, Ipoly 
• 11:00 ME szentmise, Ipoly 
• 16:00 CFK igeliturgia, Hován László 
• 18:00 NBT igeliturgia, Heckenast Kornél 

November 16. hétfő 
• 08:00 szentmise, Ipoly 

• 09:15 Zene bölcsi 
• 09:45 Baba-Mama 
• 18:00 Bibliaóra, Ipoly 

November 17. kedd - Nagy Szent Gertrúd 
• 15:00-17:00 plébánosi fogadóóra (+36 

30 330 80 88 - Ipoly atya) 
• 17:40 vesperás, Fazakas Zsolt 
• 17:45 gyóntatás (szóljon a sekrestyében) 
• 18:00 szentmise, Ipoly 

November 18. szerda 
• 08:00 szentmise, Ipoly 

November 19. csütörtök - Árpád-házi Szent 
Erzsébet, ünnep 
• 08:00 igeliturgia, Fazakas Zsolt 
• 16:30 JSZK szentségimádás, Huszthy Ta-

más 
November 20. péntek 
• 16:15 Monor, Plébániagrund 
• 16:45 Bérmálkozói hittan 
• 17:45 NBT gyóntatás, Ipoly 
• 18:00 szentmise, Ipoly 
• 19:00 ADVENTI KALEIDOSZKÓP - 

Kruchió László kiállításának megnyi-
tója a Szent István téren 

• 19:30 Ifi 
November 21. szombat 
• 18:00 Krisztus király előesti szentmise, 

Ipoly 
November 22. vasárnap - KRISZTUS KIRÁLY, 

főünnep - ma a Karitász javára gyűjtünk 
• 08:00 JSZK szentmise, Ipoly 
• 09:30 NBT szentmise, Ipoly 
• 11:00 ME igeliturgia, Fazakas Zsolt 
• 16:00 CFK szentmise, Ipoly 
• 18:00 NBT igeliturgia, Gajdos László 

November 23. hétfő 
• 08:00 szentmise, Ipoly 
• 09:15 Zene bölcsi 
• 09:45 Baba-Mama 
• 18:00 Bibliaóra 

November 24. kedd 
• 15:00-17:00 plébánosi fogadóóra (+36 

30 330 80 88 - Ipoly atya) 
• 17:40 vesperás, Fazakas Zsolt 
• 17:45 gyóntatás (szóljon a sekrestyében) 
• 18:00 szentmise, Ipoly 

November 25. szerda 
• 08:00 szentmise, Ipoly 
• 16:00 Monorierdő, adventi koszorú ké-

szítés (ha a járványhelyzet engedi!) 
November 26. csütörtök 
• 08:00 igeliturgia, Hován László 
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• 16:30 JSZK szentségimádás, Huszthy Ta-

más 
November 27. péntek 
• 16:00 Monor, adventi koszorú készítés 

(ha a járvány helyzet megengedi) 
• 16:45 Bérmálkozói hittan 
• 17:45 NBT gyóntatás, Ipoly 
• 18:00 szentmise, Ipoly 
• 19:30 Ifi 

“B” liturgikus év kezdete 
Márk evangélistát fogjuk olvasni! 

November 28. szombat  
• 18:00 Advent 1. - előesti szentmise, Ipoly 

November 29. vasárnap - Advent 1. 
• 08:00 JSZK igeliturgia, Gajdos László 
• 09:30 NBT szentmise, Ipoly 
• 11:00 ME szentmise, Ipoly 
• 16:00 CFK igeliturgia, Huszthy Tamás 
• 16:00 Monori advent a Szent István té-

ren 
• 18:00 NBT igeliturgia, Fazakas Zsolt 

November 30. hétfő 
• 06:30 első roráte szentmise, Ipoly 
• 09:15 Zene bölcsi 
• 09:45 Baba-Mama 

ADVENTI IMÁDSÁGOS MONORI HAJNALOK 

Advent témája: Találkozás Jézussal az Eu-
charisztiában - II. János Pál pápa és VI.Be-
nedek gondolataival 

Roráte szentmisék 06:30 hétfő, szerda, csü-
törtök (Monoron) 

Első roráte november 31. hétfő 06:30 
Utolsó roráte: december 23. szerda 06:30 

ADVENTI BŰNBÁNATI NAPOK 
• december 4-e, péntek Gyónás éjszakája 

18:30-22:00-ig 
• december 19-e, szombat 10:00-12:00, 

16:00-18:00-ig 
• december 23-án, szerdán az utolsó roráte 

szentmise végétől 09:00-ig utolsó lehe-
tőség 

RORÁTE SZENTMISÉK a Jézus Szíve kápolná-
ban, Monorierdőn, Vasadon; a decemberi 
hírlevélben lesz a beosztás. 

SZÍVESEN FOGADJUK a hagyományos fenyőfa 
felajánlásokat a nagytemplomba. Kérjük je-

lezzék valamilyen formán a plébánia hiva-
talnak. Nagyon köszönjük! 

MINDEN ADVENTI VASÁRNAP 16:00-TÓL 
gyertyagyújtás a Szent István téren. A kato-
likusoké az utolsó alkalom: december 20-a, 
16:00 utána mi szervezzük az agapét.  

MONORIERDEI ADVENT advent 2. vasárnap-
ján 17:00-tól a Makkos parkban a katolikus 
közösség készül. 

A „Krisztus követése” című könyvből 
(Lib. 2, cap. 2-3) 

Az alázatosság és a békesség 
Ne sokat latolgasd, ki van veled, ki ellened; 
azon légy, azzal törődj, hogy Isten veled legyen 
mindenben, amit teszel. Legyen tiszta a lelkiis-
mereted, akkor Isten lesz erős védelmeződ. 
Márpedig akit Isten segíteni akar, annak nem 
árthat senki gonoszsága. Ha tudsz hallgatni és 
tűrni: minden bizonnyal meglátod Isten segít-
ségét. Ő tudja idejét és módját annak, hogy 
szabadulást szerezzen neked: így hát egészen 
őrá kell bíznod magad. Istené a segítség, ő sza-
badít meg minden gyalázattól. Sokszor megkí-
vánja alázatosságban való gyarapodásunk, hogy 
hibáinkat mások megtudják s miattuk megrója-
nak. Az alázatos emberhez lehajol, az alázatost 
kegyelmével halmozza el, és a megvettetés után 
megdicsőíti. Az alázatos előtt fölfedi titkait: 
gyöngéd hatalommal magához hívja, vonja őt. 
Az alázatos ember a megvettetésben is békét 
talál, mert Istenre épít és nem a világ ítéletére. 
Ne hidd, hogy valamire is vitted, ha magad 
mindenkinél kisebbnek nem gondolod. Előbb 
legyen meg benned a béke, akkor mások között 
is békességet szerezhetsz. A békességszerző 
ember nagyobb áldás, mint a nagy tudományú. 

ELÉRHETŐSÉGEK 
• www.facebook.com/monorplebania 
• www.facebook.com/monorita (zárt) 
• vasad.vaciegyhazmegye.hu 
• Plébános e-mail: plebanos@monorpleba-

nia.hu 
• Plébános telefon: +36 30 330 80 88 
• Iroda e-mail: iroda@monoplebania.hu 
• Iroda telefon hivatali időben: 06 29 4122 
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A hírlevél számára információkat, program-
javaslatokat minden hónap 20-ig várunk a 

plebanos@monorplebania.hu címre.
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