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MAGVETÉS 
MONOR, MONORIERDŐ, VASAD KATOLIKUS HÍRLEVELE 

BŰNBÁNATI IDŐ A nagyböjti idő célja húsvét 
ünneplésének előkészítése. A nagyböjti litur-
gia hangolja ugyanis a húsvéti misztérium 
megünneplésére mind a keresztségre készü-

lőket a keresztény beavatás különféle fokozatai által, 
mind a hívőket is, akik visszaemlékeznek kereszt-
ségükre és bűnbánatot tartanak. Talán ez lesz az 
első teljes nagyböjtünk és húsvétunk, amit az elmúlt 

években a pandémia miatt személyesen nem 
tudtunk a készületünkkel és ünneplésünkkel 
teljessé tenni mert mindig a korlátozások ide-
jére esett. Nagyböjt számunkra a bűnbánat 
ideje. Nagyon visszafogott, komoly böjttel és 
sok imádsággal. Ha nem vesszük komolyan, 
lelkünk nem tud eljutni a húsvéti örömig. Ipoly 
atya 

LITURGIKUS ELŐÍRÁSOK 
NAGYBÖJTBEN 

(Direktórium 2021-2022) 
➡ A nagyböjti idő hamvazószerdától nagy-

csütörtök estig, a szentmise megkezdéséig 
tart. Nagyböjt kezdetétől a húsvéti virrasztá-
sig nem mondunk Allelujá-t. 

➡ A szent Negyvennap folyamán tilos az 
oltárt virágokkal díszíteni, kivéve a Laetare 

Nagyböjt-Húsvét 

NAGYBÖJT-HÚSVÉT

Március 19. szombat - Szent József 
 17:15 gyóntatás 18:00 ünnepi szentmise 

férfiak megáldása.

Március 20. vasárnap 17:00  
Nagyböjti zenei áhítat

Március 23. szerda 15:00  
idősek nagyböjti lelkinapja

Április 11 - 24. 
Resurrectio - Kruchió kiállítás

Nagyheti szertartások Monoron 
18:00 nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat
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vasárnapot (Nagyböjt IV. vasárnapját), va-
lamint a főünnepeket és az ünnepeket. 

➡ Ebben az időben az orgona és más hang-
szerek is csak az ének kíséretére szolgálhat-
nak. 

➡ A két főünnepet (Szent József, a Boldog-
ságos Szűz Mária jegyese és urunk születé-
sének hírüladása) kivéve a szentmisét és a 
zsolozsmát mindig a nagyböjti időről 
vesszük. 

➡ A szentek emléknapjai csak megemlé-
kezéssel ünnepelhetők. 

➡ Rituális misék köznapokon mondhatók, 
vasárnapokon nem. (Kivételt képeznek a 
Katekumenátus rítusait kísérő szentmisék.) 

➡ Ha a házasságkötésre [...] nagyböjt ide-
jén kerülne sor, a plébános figyelmeztesse 
a jegyeseket, hogy vegyék figyelembe az 
adott nap sajátos természetét. (Vö.: A Há-
zasságkötés szertartásának rendje, 32.) 

➡ A Votív és a különféle szükségletek-
ben mondható misék ebben az időben 
nem vehetők, csak az ordinárius engedé-
lyével, szükség esetén. hamvazószerdán, a 
nagyböjti vasárnapokon és főünnepeken 
azonban semmiképpen sem. 

➡ A megemlékező gyászmisék nem 
mondhatók. 

➡ A nagyböjtben szokásos népi ájtatossá-
gokat (mint pl. a keresztúti ájtatosság), 
ápolni kell és liturgikus szellemmel [...] 
megtölteni, hogy ezek könnyen rávezessék 
a híveket Krisztus húsvéti misztériumának 
megünneplésére. 

➡ Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki 

nagyböjti pénteken szentáldozás után a 
feszület előtt áhítattal elimádkozza az „Íme, 
jóságos, édes Jézusom” imádságot. (A Bú-
csúk Kézikönyve) 

KATOLIKUS NAGYBÖJT JELLEMZŐI 

Szigorú böjti napok: hamvazószerda, 
nagypéntek. 
Böjti napok: nagyböjti péntekek, 
nagyszombat. Jellemző nagyböjtre: 
a visszafogottság (tartózkodás a zenés-
táncos mulatságoktól) elmélyült ima-
élet, gyakoribb szentmise látogatás, 
keresztút végzés, elmélkedés a passió-
ról és a tudatos böjt lelki életünk neme-
sítésére. Egyház tanítása: évente 
legalább egyszer húsvét előtt gyónjál, 
mert húsvétvasárnap ünnepeljük hitünk 
legnagyobb titkát és újítjuk meg fel-
nőttként, tudatosan a keresztségünket. 
Hozzátartozik, hogy a közösségben is 
több alkalmat töltünk együtt erősítve a 
felebaráti szeretetet. Idén keressük az 
alkalmat, hogy tanúságot tegyünk Krisz-
tusról! 

NAGYBÖJT ÉS HÚSVÉT 
Nagyböjt kezdet: március 2. hamvazószerda 
Nagyböjt vége: április 13. nagyszerda 
Szent Három Nap: április 14, 15, 16. 
Húsvét kezdete: április 17. (nyolcad vége: 
24-e.) 
Búzaszentelő: április 24. 15:00 Tetei kereszt 

Nagyböjt-Húsvét 
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   VENDÉGEINK NAGYBÖJT PÉNTEKEIN    

(lelkigyakorlat: gyóntatás, keresztút, szentmise) 

➡ március 4.: Tömördi Viktor, ferences atya 
➡ március 11.: Bógár Zsolt, káplán 
➡ március 18.: Dr. Lengyel Zsolt, esperes 
➡ március 25.: Koltavári Attila, kenderesi 

plébános 

   KERESZTÚT    

➡ Nagyboldogasszony-templom: min-
den nagyböjti pénteken 17:30-tól. Vezetik a 
templom hívei. 

➡ Jézus Szíve-kápolna: minden nagyböjti 
pénteken 15:00-tól vezeti Huszthy Tamás. 

➡ Munkás Szent József-kápolna: minden 
nagyböjti pénteken 15:00-tól. 

➡ Boldog Charles de Foucauld-kápolna: 
nagyböjti péntekeken egyeztetés szerint, 
Vezeti Hován László. 

   GYÓNTATÁS    

NAGYBOLDOGASSZONY-TEMPLOM 

➡ Hamvazószerda: 17:15-TÓL 
➡ Péntekenként: 17:30 (amikor vendég van 

ő fog gyóntatni) 
➡ Kedden: 17:30 
➡ BŰNBÁNATI ESTÉK 

➡ április 1. péntek 18:45 – 22:00-ig 

➡ április 8. péntek 18:45 - 22:00-ig 
➡ Nagyhéten 17:00-tól:  április 12, 13. 
➡ Nagypénteken - április 15.: 07:00 - 

09:00 
➡ Nagyszombaton - április 16.: 08:00 - 

10:00 
Jézus Szíve-kápolna, Monorierdői és Vasadi 
időpontok a naptár részben vannak jelezve. 

SZENTGYÓNÁSHOZ 

Szentgyónás: a bűnök tételes megvallása, és 
szentségi feloldozás a gyónás során, pap vé-
gezheti. 
Lelkibeszélgetés, lelkivezetés: a lelki élet 
megtervezése, lelki problémákra válasz és 
megoldás keresés. Ehhez választhatunk 
lelkiatyát, diakónust, akolitust vagy érett felnőt-
tet, aki számunkra hiteles keresztényt. A felké-
szülés a szentgyónásra már otthon kezdődik 
a bűnbánat felébresztésével. Azzal, hogy vá-
gyakozom arra, hogy az életem felesleges ter-
heit nem szeretném tovább cipelni. Először 
kérd a Szentlelket, hogy tisztán láss, olvasd el a 
bűnbánati zsoltárok egyikét, ami eszedbe jut 
írd fel egy lapra ami sokat segíthet, hogy össze-
szedetten végezd a szentgyónásod. Ebben az 
időszakben a gyónásra többen várakoznak. Ha 
szükséges, kérj beszélgetésre időpontot a lelki-
vezetőtől. 

LELKI TÜKÖR 

Hálaadás: teremtésért, a megváltásért, a mai 
napért (valami konkrét eseményért vagy dolo-

Nagyböjt-Húsvét 
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gért). Van, amiért nehéz hálát adni? Lélekhí-
vás: Kérem a Szentlelket, hogy meglássam 
hibáimat, gyengeségeimet. Kérem az Istent: 
Uram, add, hogy jobban szeresselek. Szám-
adás: megvizsgálom belső megmozdulásai-
mat, érzéseimet a nap folyamán (öröm, szomo-
rúság, harag, félelem), amelyek domináltak: 
Mennyire voltam késedelmes a haragra?Elvár-
tam, hogy körülöttem mindenki akaratom sze-
rint legyen tökéletes?  „Legyen távol tőletek 
minden keserűség, indulat, haragtartás, szóvál-
tás, káromkodás és minden egyéb rossz.”  Ef 
4,31 Igyekeztem jót tenni másokkal? Mennyire 
érdekel mások boldogsága? Mennyire tudok 
örülni mások boldogságának? Értékelem má-
sok sikereit? Szomorú vagyok mások sikereit 
látván? Érzek magamban vágyat a mások fölötti 
felsőbbrendűségre? Kioktató és arrogáns va-
gyok? Gorombaság és udvariatlanság előfor-
dult? Törekszem az önzetlen lelkületre és életvi-
telre? Van bennem belső méltatlankodás? Sok-
szor vagyok dühös? Megjegyzem az ellenem 
elkövetett bűnöket és számonkérem őket? Em-
lékeztetem az ellenem vétőt arra, hogy mit 
cselekedett velem? Könnyen ítélkezem mások 
fölött? Bízom Istenben és embertársamban? 
Mellékérzések (csalódottság, durcás, feszült 
hangulat, kételkedő, bizonytalan, megelége-
dett, békés, gyengéd). Fogadjam el ezeket, 
hiszen enyéim. Keressem meg, hogy mi, vagy 
ki váltotta ki. Beszélgessek el erről Istennel. A 
domináns érzés elárul valamit rólam. Erről is 
beszélgessek el az Úrral. Három szempont-
ból keressem az érzések és tettek okát: fizikai 
(testi, illetve egészségi ok: vérnyomás, vérsze-

génység, fáradtság), pszichikai (gyermekkori 
sebek, be nem teljesült vágyak), szabad elhatá-
rozások? Próbálom összeegyeztetni érzéseimet 
Jézus érzéseivel. Itt mutatkozik meg, hogy mi 
az, ami keresztényi a gondolkodásomban és 
cselekvésemben. Ha jól ismerem a Szentírást, 
akkor választ is tudok találni magam számára. 
Azt is keressem meg, hogy a mai napon hogyan 
lépett kapcsolatba velem az Isten (olvasmány, 
zene, liturgia, természeti szépség, beszélgetés, 
váratlan esemény, találkozás, stb.). Hogyan 
reagáltam Isten jelenlétére? A Szentlélek indí-
tásának felismerése. Ennek eldöntésére két 
kritérium van: vigasz vagy vigasztalanság. Is-
tenre irányulás: Mások elfogadása. Termé-
szetesség érzése: Elmélyülés az önismeretben. 
Isten jelenlétének tapasztalata. Fájdalom és 
szomorúság, mivel megbántottam Istent (Isten 
várja, hogy megbánjam, hogy megbocsáthas-
son) Beteljesülés és remény érzése. Ezek ellen-
téte a vigasztalanság jelei: Rágódás és ma-
gunkba burkolózás. Istentől való távolságérzet. 
Érzéseim az anyagiakhoz húznak. Magány és 
elidegenedés. Semmi sem érdekel, és semmi 
sem tetszik. Érzelmi labilitás. Túl sok munka. 
Ezek okai: Bűn, vagy bűnös hajlam.Hanyagság 
az imában. Isten nagyobb lelki érettségre akar 
vezetni. Menekülök a probléma megoldásától. 
Nem akarom elfogadni Isten akaratát. Isten 
azért marad távol, hogy megértsd, Ő ad vigaszt 
és értelmet az életemben. Hogy jobban azono-
suljak Krisztus szenvedésével. Kérem Istent, 
hogy adja meg nekem a bánat kegyelmét, és 
bocsássa meg vétkeimet. Fogadjam el Isten 
kegyelmét. Adjak hálát Istennek, amiért meg-

Nagyböjt-Húsvét 
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hallgatott. Ha súlyos a bűnöm bánjam meg, és 
a bűnbánat szentségében leljek örömet. Elha-
tározás: Kérem Isten segítségét, hogy a követ-
kező napon Ő vezesse tetteimet.  
Forrás: pestiferences.ferences.eu 

KARITÁSZ NAGYBÖJT GYŰJTÉS Nagyböjt 
folyamán a templomba elhelyezett kosárba 
várjuk a Testvérek adományait. Várható a Püs-
pöki Kar szokásos nagyböjti gyűjtése is. Kérjük 
testvéreinket, hogy lehetőségükhöz mérten 
segítsék a gyűjtést a monori szegények részére, 
hogy húsvéti ünnepük nekik is örömteli lehes-
sen. Minden segítséget köszönünk! 

EGYHÁZTÖRTÉNELEM Tömördi Viktor OFM 
atya folytatja egyháztörténelmi előadásait. 
Március 23-án, szerdán 18:30-tól a plébá-

nia nagytermében. 

NAGYBOLDOGASSSZONY Szeretettel várjuk a 
testvérek írásait a húsvéti számba. Az írásokat 
elektronikus formában a plebanos@monorple-
bania.hu címre küldjék. Határidő: 2022. már-
cius 31. 

MONORI KATOLIKUS SZALON NAGYBÖJTI 
ZENEI ÁHITATA “Itt állok előtted” - Bach 
Mindenki Fesztivál keretében 2022. március 
20-án, vasárnap 17:00-tól a Nagyboldog-
asszony-templomban. Művészeink: Megyesi 
Schwartz Lúcia ének, Mocsári Emma orgona, 
Mocsári Károly orgona, Edőcs Tamás fuvola és 
Tóth Tamás trombita. Szeretettel várjuk testvére-
inket erre a nagyböji zenei áhítatra. 

NAGYBÖJTI MONORITA PODCAST Idei 
nagyböjtünk során a plébáni-
ai testvérekkel beszélgetünk 
a nagyböjti vasárnapok igeli-
turgiájáról a podcast műso-
rokban. Szombattól lesz 
meghallgatható a Apple Pod-
cast, Google podcast, Spotify 
podcast és Anchor podcast 
csatornáin, melyek mobiltele-
fonon, asztali böngészőből 
egyaránt meghallgathatók.  

NAGYBÖJTI ZSIBONGÓ 
Szeretettel hívjuk a családo-
sokat 2022. március 26-
án, szombaton 16:00 órá-

Nagyböjt-Húsvét 
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ra zsibongó kisgyermek imára.  

IDŐSEK NAGYBÖJTI LELKI NAPJA Szeretet-
tel hívjuk testvéreinket 2022. március 23-án, 
szerdán 15:00-tól nagyböjti lelkinapra. El-
mélkedés, imádság, gyónási lelhetőség a plé-
bánián.  

TURNER FERENC ALAPÍTVÁNY SZERVEZÉ-
SÉBEN VÁROSI PASSIÓJÁTÉK Szeretettel 
hívjuk a testvéreket és Monor város polgárait 
Virágvasárnap 2022. április 10-én, 17:00-
tól a plébánia előtti téren megtartandó Passió-
ra. Közös készületünk tanúságtétele ez váro-
sunk felé. 

RESURRECTIO - POKOL. TISZTÍTÓTŰZ. PA-
RADICSOM A VIRÁGOK NYELVÉN Kruchió 
László kiállítása a plébánia kerengőjében látha-
tó és átelmélkedhető. A kiállítás tisztelgés Dan-
te halálának 700. évfordulója alkalmából. A 
kiállítás néhány részletét az Isteni Színjáték 
ihletésével alakítja ki Laci. Megnyitó: 2022. 
április 11-én, hétfőn 18:00-kor. A kiállítás felve-
zető gondolatait Paszternák Tamás atya a Váci 
Egyházmegye pasztorális helynöke fogja tarta-
ni, melyet zenei áhítat fog követni. Kiállítás 
megtekinthető: április 24-ig. 

SAN’EGIDIO KÖZÖSSÉG SZERETET-VEN-
DÉGSÉGEI A nagyböjt és húsvét folyamán a 
közösség vendégül látja szegény és hajléktalan 
barátait. Köszönet a TANYA CSÁRDÁNAK, aki 
mindig nagylelkűen segíti, hogy a vendéglátás 
gazdag legyen finomságokban. A közösség kéri 

a jószándékú testvéreket, hogy süteménnyel 
vagy más tartós élelmiszerekkel járuljanak hoz-
zá lehetőségükhöz mérten. Aki pénzadományt 
szeretne adni, az Thullner Zsuzsánál megteheti 
vasárnaponként a templomban. A következő 
két alkalom időpontja: nagyböjti: március 
27-én, vasárnap. Húsvéti: április 24-én vasár-
nap. 

NAGYBÖJTI ÉS HÚSVÉTI  
BEOSZTÁSOK ÉS PROGRAMOK 

A kiírt programok a körülmények miatt változhatnak. Változásról a 

hirdetésben és a honlapon tájékoztatunk. 

NAGYBÖJT KEZDTE - HAMVAZÓSZERDA - 
Szigorú böjti nap! 17:15 gyóntatás, 18:00 
szentmise, hamvazkodás 

NAGYBÖJT ELSŐPÉNTEK - Lelkigyakorlat - 
Vendégünk Tömördi Viktor ferences teológia 
tanár 17:15-től gyóntat, 17:30 Keresztút 18:00 
lelkigyakorlatos szentmisét mutat be utána 
szentségimádás 

ELSŐ NAGYBÖJTI VASÁRNAP - március 6. 
08:00 JSZK igeliturgia, Kazi 09:30 NBT 
szentmise, Urr 11:00 MSZJ szentmise, Urr 
16:00 CFK szentmise, Urr 18:00 NBT igeli-
turgia,  Fazakas (Minden igeliturgia és szentmi-
se végén hamvazkodási lehetőség.) 

NAGYBÖJT MÁSODIK PÉNTEK - Lelkigya-
korlat - Vendégünk Bógár Zsolt, káplán 
17:15-től gyóntat, 17:30 Keresztút 18:00 lelki-
gyakorlatos szentmisét mutat be. 

Nagyböjt-Húsvét 
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MÁSODIK NAGYBÖJTI VASÁRNAP - március 
13. 08:00 JSZK szentmise, Urr 09:30 NBT 
szentmise, Urr 11:00 MSZJ igeliturgia, Faza-
kas 16:00 CFK igeliturgia, Huszthy 18:00 
NBT szentmise, Urr 

NAGYBÖJT HARMADIK PÉNTEK - Lelkigya-
korlat - Vendégünk Dr. Lengyel Zsolt, es-
preres 17:15-től gyóntat, 17:30 Keresztút 
18:00 lelkigyakorlatos szentmisét mutat be 

MÁRCIUS 19. SZOMBAT - SZENT JÓZSEF 
FŐÜNNEPE 17:15 gyóntatás 18:00 ünnepi 
szentmise férfiak megáldása. 

HARMADIK NAGYBÖJTI VASÁRNAP - márci-
us 20. 08:00 JSZK igeliturgia, Fazakas 09:30 
NBT szentmise, Urr 11:00 MSZJ szentmise, 
Urr 16:00 CFK szentmise, Urr 17:00 Nagyböj-
ti zenei áhítat 18:00 NBT igeliturgia,  Huszthy 

MÁRCIUS 23. SZERDA 07:00 szentmise 
15:00 Idősek nagyböjti lelkinapja 18:30 
Egyháztörténet Tömödri Viktor ferences atyával 

NAGYBÖJT NEGYEDIK PÉNTEK - GYÜ-
MÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY főünnepe 
— Lelkigyakorlat - Vendégünk Koltavári 
Attila, kenderesi plébános 17:15-től gyóntat, 
17:30 Keresztút 18:00 lelkigyakorlatos szent-
misét mutat be 

MÁRCIUS 26. SZOMBAT 16:00 nagyböjti 
zsibongó gyermek ima 

NEGYEDIK NAGYBÖJTI VASÁRNAP - ÓRAÁT-
ÁLLÍTÁS! - március 27. 08:00 JSZK szentmise, 
Urr 09:30 NBT szentmise, Urr 11:00 MSZJ 
igeliturgia 12:00 San’Egidio vendégül látja 
monori szegény barátait 17:00 CFK igelitur-
gia, Hován 18:00 NBT igeliturgia, Fazakas 

MÁRCIUS 30. SZERDA 16:00 gyermekek és 
felőnttek gyóntatása Monoriedőn. 18:00 hittan 

NAGYBÖJT ÖTÖDIK PÉNTEK - ELSŐPÉNTEK  
17:15-től gyóntatás, 17:30 Keresztút 18:00 
szentmise 18:45 szentségimádás 19:00-22:00 
gyónási lehetőség 

ÖTÖDIK NAGYBÖJTI VASÁRNAP - április 3. 
08:00 JSZK igeliturgia, Gajdos 09:30 NBT 
szentmise, Urr 11:00 MSZJ szentmise, Urr  
utána gyónási lehetőség felnőtteknek 16:00 
CFK gyóntatás 17:00 szentmise, Urr 18:00 
NBT igeliturgia,  Fazakas 

ÁPRILIS 6. SZERDA 16:00 gyóntatás Monori-
erőn. 

ÁPRILIS 8. PÉNTEK Monor 18:45 - 22:00 
gyónási lehetőség 

VIRÁGVASÁRNAP 08:00 JSZK szentmise, 
Urr 09:30 NBT szentmise, énekelt passió Urr 
11:00 MSZJ igeliturgia, Hován 16:00 CFK 
igeliturgia, Fazakas 17:00 Passió a főtéren  
18:00 NBT szentmise, Urr 

Nagyböjt-Húsvét 
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ÁPRILIS 11. NAGYHÉTFŐ 18:00 “Resurrectio” 
Kruchió kiállítás megnyitó a plébánián. Meg-
nyitja: Paszternák Tamás majd zenei meditáció. 

SZENT HÁROM NAP 

NAGYCSÜTÖRTÖK 10:00 Krizmaszentelési 
szentmise Vácon 18:00 Igeliturgia Monorier-
dőn 18:00 Esti szentmise az utolsó vacso-
ra tiszteletére (várhatóan 1 óra 45 perc) 
20:00-21:30 virrasztás csenddel és vezetett 
imádsággal 

NAGYPÉNTEK 07:00 - 09:00 gyóntatás a 
templomban 10:00 gyermekek keresztútja 
15:00 felnőttek keresztútja a Katolikus Teme-
tőben  17:00 Vasad Liturgia 18:00 Nagypén-
teki szertartás  Monorierdőn 18:00 Az Úr szen-
vedésének ünneplése (várhatóan 1 óra 45 perc)  

NAGYSZOMBAT 08:00 - 12:00 Szentsír láto-
gatás 08:00 - 10:00 gyónási lehetőség 
16:00 Vigília Monorierdő, Urr 18:00 Vigília 
(várhatóan 2 óra) utána Feltámadási körmenet. 

HÚSVÉTVASÁRNAP  06:00 - 07:00 Öröm 
útja a Vasadi kápolnánál utána agapé 08:00 
JSZK szentmise, Urr  09:30 NBT szentmise, 
Urr 11:00 MSZJ igeliturgia, keresztelés 
16:00 CFK szentmise, Urr 18:00 NBT igeli-
turgia,  Fazakas 

HÚSVÉTHÉTFŐ 08:00 JSZK szentmise, Urr 
09:30 NBT szentmise, Urr 

Minden információ megtalálható: 
www.monorplebania.hu 

Plébánia hivatal elérhetősége: 
H-K-Sz-P 08:00 - 12:00 

Csütörtök zárva. 
Nagycsütörtökön, Nagypénteken zárva! 

Telefon: +36 30 178 39 52 
E-mail: iroda@monorplebania.hu 

Plébános 
+36 30 330 80 88 

(messenger, Signál, Whatsapp)

Nagyböjt-Húsvét 


