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MAGVETÉS 
MONOR, MONORIERDŐ, VASAD KATOLIKUS HÍRLEVELE 

OKTÓBER A KÖZÖSSÉGI RÓZSAFÜZÉR IMÁDSÁ-
GÁNAK IDEJE A Szűzanya nagy közbenjárónk, vele 
járni a lelki élet útjain kegyelem. Testvérekkel egy 
közösségben pedig a megújulás útja. Az esti szent-
misék előtt októberben szeretettel várjuk a tesvére-
ket a templomba közösen imádkozni. 
EGY ÉVE Monorért imádkoztunk és vállaltuk a le-
mondást. Idén, ebben a hónapban is elő lehet ven-
ni a tavalyi imalapot, hogy a várost hordozzuk szí-
vünkben és közösségünkért is imádkozzunk. 
SÍRMEGVÁLTÁS Idén megváltandó időpontok: 
1997-ben váltott sírok - 2012-ben váltott urnafül-
kék - 1962-ben váltott kripták. Kérjük Testvéreinket 
figyeljenek az időpontokra, mert a meg nem váltott 
sírok egy év múlva értékesítésre kerülhetnek. 
ESKÜVŐI IDŐPONTOK Már foglalhatóak 2023 
nyarára a templomi esketési időpontok. Első infor-
mális tájékoztató 2023. január 14. szombat 
10:00-11:00 a templomban. Első várható jegyesok-
tatási időpont 2023. április 15. szombat 
10:00-13:00-igy a templomban. 
II. EGYHÁZKÖZSÉGI SZENT MÁRTON NAPI LI-
BALAKOMA Idén is alkalmat teremtünk, hogy egy 

nagy hagyománynak a 
részesei lehessünk. 2022. 
november 11-én, pénte-
ken Szent Márton napján 
megtartjuk II. együttlé- 
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OKTÓBER

23. VASÁRNAP 
08:30 szentmise, 10:00 városi ünnepség

NOVEMBER

1. KEDD - MINDENSZENTEK NAPJA 
18:00 szentmise halottainkért

4. PÉNTEK - ELSŐPÉNTEK 
17:30 gyóntatás 18:00 szentmise 

18:45 szentségimádás

11. PÉNTEK - SZENT MÁRTON 
18:00 szentmise 19:20 II. Egyházközségi libalako-

ma a Fürge Pávában
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tünket. A helyszín újra a Fürge Páva lesz. Jelent-
kezni és a vacsora árát befizetni a Pávában 
lehet 2022. november 6-án, vasárnap estig. PROG-
RAM: 18:00 szentmise, 19:00 éneklés meleg pa-
rázs mellett és koccintás a Páva udvarán, 19:20 
libavacsora. 
BÉRMÁLKOZÁS A bérmálkozás időpontját március 
körül fogjuk megkapni a váci Püspöki irodából. Aki 
szeretne bérmálkozni: 1. bérmaszülő: áldozott, 
bérmálkozott, be kell szerezni a keresztlevelet és a 
plébánosától bérmaszülő vállalási engedély kell. 2. 
bérmanév: egy válaszott férfi vagy női szent, aki-
nek az élete méltó példa a bérmálkozó előtt. Aki 
nem Monoron lett megkeresztelve bérmálkozó és 
bérmaszülő tájékozódjon az illetékes helyen milyen 
időpontban lehet kikérni a szükséges iratokat.  
2022 ADVENT Idén az advent 1. vasárnapja no-
vember 27-ére esik, az első roráte szentmise no-
vember 28-án, hétfőn 06:30 az utolsó roráte de-
cember 23. pénteken 06:30. Advent ideje alatt több 
gyóntatási alkalom lesz. 
MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA MONO-
RON Az alábbi időpontokat tervezzük: 2022. no-
vember 1. kedd - MINDENSZENTEK, parancsolt 
ünnep 15:00 szentmise a Rácz-kápolnában, 18:00 
szentmise elhunyt szeretetteinkért (szentmise előtt 
egy lapon vagy boritékban szeretetteink nevét egy az 
oltáron lévő kosárban lehet mise előtt elhelyezni) 
Tapasztalatok alapján a szentmise várható időtarta-
ma 1 óra 15 perc! 2022. november 2. szerda, 
Halottak napja 07:00 szentmise a monori teme-
tőben örök nyugalomra helyezett halottakért. Ez egy 
tervezet, ami változhat az elkövetkező hetekben. A 
változásokról a honlapon, Facebook oldalunkon és a 
Monorita csoportban tájékoztatjuk a testvéreinket! 

IMA MONORÉRT Urunk, Istenünk!Meghívtál, hogy 
én is imádkozzam a városért, ahol élek. Vannak akik 
itt születtek, vannak, akik a nagy Magyaroszág terü-
letéről költöztek ide és lett életük helye Monor. 
Különféle sorsok és kulturák találkoznak. Mind-
annyian éljük napi életünket: tanulunk, dolgozunk. 
Imádsággal és böjttel szeretnénk engesztelni téged 
városunk lakóinak életéért! A bűnért, ami körül vesz 
minket: alkohol, drog, szexuális kicsapongásokból 
szabadulni nem tudókért, családi viszályokért, fele-
lőtlen cselekedeteinkért és hanyagságainkért, az 
otthon tartott temetetlen halottainkért és minden 
vad önző életért és hétköznapért, amibe az itt lakók 
bele kerülnek. Térítsd meg szívünket, Istenünk! Adj 
isteni erőt a bűnből való szabaduláshoz! Adj erőt az 
ifjúságnak, hogy többre és szebbre vágyjon, család-
jainknak, hogy legyen legyen idejük templomba 
járni, imádkozni. Minden itt lakónak, hogy találja 
meg a becsületes és békés utat életében, hogy élhe-
tő, vidám és örömteli városunk legyen. Tégy ben-
nünket alázatossá és befogadóvá a mindennapok 
során, ébreszd fel szívünket egy mély és elkötelezett 
katolikus életre. Imádságunk nyomán áldd meg 
Monor városát, a benne lakókat, polgári életünk 
vezetőit, Polgármesterünket és képviselőtestületün-
ket, az itt élő és dolgozó iparosokat, az iskolában 
tanítókat, az egészségügyben és az élet többi terüle-
tén dolgozókat, hogy felelősségteljesen gondolkoz-
zanak és tegyenek Monorért! Áldd meg városunk és  
a benne lakókat, tedd városunkat előtted kedvessé. 
Ámen! 

ELÉRHETŐSÉGEK  
Plébánia: www. monorplebania.hu - telefonszá-
mok, e-mailek, adószám, számlaszám. 
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