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MAGVETÉS 
Monor, Monorierdő, Vasad közösségeinek hírlevele 

SZENT MIHÁLY HAVA Kedves Testvérek, kedves Monoriak! A katolikus hagyo-
mány szerint Szent Mihály egyike a 7 arkangyalnak, ő a mennyei hadak nagy 
vezére és győztes harcosa. Ünnepnapja szeptember 29. melyet az Egyház a 6. századtól ünnepel. 
Jelképe hatalmas kardja, mellyel legyőz minden gonoszt, akaratereje hatalmas, mint ahogyan ő 
maga is. Isten iránti hűsége megingathatatlan. XIII. Leó pápa (1810-1903) éppen szentmiséjét fe-
jezte be egy vatikáni kápolnában 1884. október 13-án. Már távozni készült, amikor hirtelen meg-
állt az oltár lépcsőjénél. Mereven állt mintegy tíz percig, mint aki önkívületbe esett. Arca hamu-
szürke lett. Amikor végre megmozdult, egyetlen szót sem szólt a körülötte állókhoz, hanem dolgo-
zószobájába sietett és íróasztalához ült. Ott megfogalmazta azokat az imákat, amelyek végzését 
minden szentmise után elrendelte. Ezek egyike az alább következő imádság Szent Mihály támoga-
tásáért a sátán elleni harcban. “Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a 
sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” 
Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek veszté-
re körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.” Bizalmas 
munkatársainak XIII. Leó elárulta, hogy ördögien gonosz hangot hallott, amint ezt mondta: – El 
tudom pusztítani Egyházadat! Jóságos hang válaszolt. A pápa úgy érezte, az Úr beszél a sátánnal. 
Hasonlóan a Jób könyvében zajló párbeszédhez (Jób 1,6-12; 2,1-7), a sátán időt és felhatalmazást 
követelt, hogy csapásokkal sújtsa az Egyházat, az Úr pedig hatalmat engedett neki a 20. század 
nagyobb része fölött, hogy Egyházát próbára tegye. A mai körülmények minket is próbára tesznek. 
Imádkozzuk buzgón Leó pápa imádságát, Szent Mihály közbenjárását kérve. Ipoly atya 

PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉG ÉS HITTANOK Szep-
tembertől újra indul a közösségi élet a plébá-
nián - amennyiben nem lesz korlátozás - a 
szokott időpontokban: 
• hétfő: 10:00 Baba-Mama18:00 bibliaóra/

katekézis felnőtteknek - Karizmatikus 
csoport, szentségimádás 

• kedd: 16:00 Mária Légió, 18:30 Igekör/
Szent Erzsébet csoport 18:30 Szent An-
tal ima 

• szerda: 18:00 Monorierdő, bibliaóra,  
• csütörtök: 19:30 Szent Egyed közösség 

két hetente 
• péntek: 16:30-tól ifjúsági csoportok, 

19:00 Ifi hittan 

A csoportokhoz lehetőség van csatlakozni! 
Mindenkinek legyen egy közössége ahová 

tartozik! 

“MONORITA” - KÖZVETÍTÉSEK Amennyiben 
szeptemberben bármilyen tipusú korlátozás 
következtében a közösséget érintő változások 
lennének pl. nem tudunk templomba jönni, 
közösségbe akkor azonnal átállunk online 
közvetítésekre. Az elmúlt időben a facebook 
oldalon “MONORITA” zártkörű csoportban 
adtuk le a napi elmélkedéseket és közvetítet-
tük a szentmiséket. Ide csak monoriakat, mo-
norierdeieket és vasadiakat várunk! Ha valaki 
nem lenne tagja lehet jelentkezni. Adminiszt-
rátori jóváhagyás után lehet tag bárki! Le-
gyünk éberek és készüljünk közösen! 

TOBORZÓ Szeretettel várjuk az 5-6 éves kor-
tól a gyermekeket ministrálni és a máriás-
lányok közé! Jelentkezni mise után a sekres-
tyében! 

MONORIERDŐ - KERESZTMEGÁLDÁS Mono-
rierdőn a kápolnánál családi felajánlás nyo-
mán egy nagy beton kereszt került felállítás-
ra. Az adakozó szándéka szerint az  Eucha-
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risztikus kongresszus emlékére készült volna, 
de annak elmaradása ellenére is fenntartották 
szándékukat. Az ünnepi szentmise és a 
monorierdei kereszt megáldás 2020. szep-
tember 6-án, vasárnap 11:00. 

2021 JEGYES JELENTKEZÉSEK ÉS INFOR-
MÁCÓ Szeptembertől várjuk azoknak a fiata-
loknak a jelentkezését, akik 2021-ben szeret-
nének házasságot kötni. ÁLTALÁNOS TÁJÉ-
KOZTATÓ IDŐPONTJA, amire minden je-
gyespárt hívunk: 2021. január 23-án, szom-
baton 10:00-tól! 

EGYHÁZKÖZSÉGI ZARÁNDOKLAT 2020. ok-
tóber 7-én, szerdán Mátraverebély-Szent-
kútra mennénk zarándoklat-lelkigyakorlat-
ra amennyiben a járványveszély ezt lehetővé 
teszi. Program: - szentmise, keresztút, elő-
adás, elmélkedés, közös ebéd a zarándokhe-
lyen, rövid szabadidő lehetőség. Indulás 
08:00 Penny parkolójából tervezett érkezés 
18:00 ugyanide. Előzetesen jelentkezéseket 
elfogadunk a plébánia hivatalban.  

“NYITOTT PLÉBÁNIA” ÉS “TEMPLOMUNK 
ÉJSZAKÁJA” PROGRAM Már előre jelezzük, 
hogy a plébánia és templom nyílt napját 
2020. október 3-án, szombaton fogjuk tarta-
ni. Akinek van programjavaslata az kérem 
írjon nekem: zsolt.atya@monorplebania.hu 
vagy személyesen misék előtt, vagy után 
tudunk beszélni! 

ELSŐÁLDOZÁS Monorierdő - Gyóntatás: 
2020. szeptember 16. szerda 16:00 Elsőál-
dozás: 2020. szeptember 20. vasárnap, 11:00 

GYÓNTATÁSI IDŐPONTOK, LELKIBESZÉL-
GETÉS Hétköznap a reggeli szentmisék 
után, és az esti szentmisék előtt van lehető-
ség szentgyónásra. Kérem, hogy a sekrestyé-
ben jelezzük! Lelki beszélgetésre, beszélgető 
gyónásra +36 30 330 80 88 – as telefonon 
Ipoly atyánál lehet jelentkezni!  

SZEPTEMBERI PÁPAI IMASZÁNDÉK Ferenc 
pápa egyetemes imaszándéka. Egyetemes: 
Bolygónk erőforrásainak tiszteletben tartá-
sáért. Imádkozunk azért, hogy bolygónk 
erőforrásait ne kizsákmányoljuk, hanem 
igazságos és tiszteletteljes módon meg-
osszuk. 

SZEPTEMBERI ÉLETIGE „Adjatok, és akkor ti 
is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsor-
duló mértékkel mérnek öletekbe.” - Lk 6,38 

PPEK.HU Interneten sok katolikus oldal megta-
lálható. Testvéreinknek - aki nem ismeri - 

szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Pázmány 
Péter Elektronikus Könyvtárban sok jó lelki 
és hitbeli olvasni valót. Több minden letölt-
hető különféle formátumban: www.ppek.hu 

KEGYTÁRGYAK ONLINE A Laudate kegytárgy-
bolt ajánlatai elérhetőek online. Kedvező 
áron lehet rendelni. A plébánia is innen ren-
del minden alkalommal közösségi és liturgi-
kus életünkhöz felszereléseket, kiegészítő-
ket, kellékeket. www.laudate.hu 

2020 EGYHÁZKÖZSÉGI HOZZÁJÁRULÁSOK 
Kérjük Testvéreinket, hogy a közösségi élet 
fenntartásához, - amennyiben van lehetősé-
gük - egyházi hozzájárulás befizetésével se-
gítse a plébániát. Erre van lehetőség szemé-
lyesen a plébánia hivatalban, csekken, átuta-
lással vagy minden hónap 2. vasárnapján a 
templom előterében. 

LITURGIKUS ALKALMAK SZEPTEMBERBEN 

Hétköznap is vár Jézus a templomba! 
Térj be és találkozz vele a szentmisében vagy 

egy rövid szentségimádásban! 

MONOR, NAGYBOLDOGASSZONY-TEMPLOM 
• 07:00  hétfő, szerda, csütörtök  
• 18:00  kedd, péntek, szombat 

RÖVIDÍTÉSEK 
NBT - Nagyb.asszony-templom, Monor 

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

CFK - Foucauld Kápolna, Vasad  

SZEPTEMBER 1. kedd 
• 16:30 Mária Légió - közösségi alkalom és 

imádság a plébánián 
• 18:00 NBT, szentmise (homília: szep-

temberi életige átelmélkedése), Ipoly 
• 18:30 Igekör 

SZEPTEMBER 2. szerda 
• 18:00 Monorierdő, Bibliaóra 

SZEPTEMBER 3. csütörtök 
• 07:00 igeliturgia 

SZEPTEMBER 4. péntek - ELSŐPÉNTEK - 
nagykilenced 9. záróalkalma. Minden szent-
mise Jézus Szíve tiszteletre végezzük. Litánia 
és engesztelés a káromló és istentelen beszéde-
kért! 
• 07:45 JSZK, gyóntatás, Ipoly 
• 08:00 JSZK, szentmise, Ipoly 
• 10:00-tól beteglátogatás 

www.monorplebania.hu
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• 15:00 ME, szentmise, Ipoly 
• 16:30- HITTANOS NYÁRBÚCSÚZTATÓ 
• 17:30 NBT, gyóntatás, Ipoly 
• 18:00 NBT, szentmise, Ipoly  
• 18:30 NBT, szentségimádás, alatta gyónta-

tás 
• 19:00 Ifi hittan 

SZEPTEMBER 5. szombat 
• 18:00 NBT, szentmise, Ipoly 

SZEPTEMBER 6. évközi 23. vasárnap 
• 08:00 JSZK, igeliturgia, Gajdos László 
• 09:30 NBT, szentmise, Ipoly 
• 11:00 ME, ünnepi szentmise és ke-

resztmegáldás, Ipoly 
• 17:00 CFK, igeliturgia, Hován László 
• 18:00 NBT, igeliturgia, Kazi Szabolcs 

SZEPTEMBER 7. hétfő - Szent Kassai vérta-
núk, ünnep 
• 07:00 szentmise, Ipoly  
• + Bánk József váci megyéspüspök halálá-

nak évfordulója (2020) 
• 09:30-11:00 Baba-Mama klub 
• 18:00 Bibliaóra 

SZEPTEMBER 8. kedd - Szűz Mária születése 
(Kisboldogasszony), ünnep 
• 16:30 Mária Légió - közösség és imádság 
• 18:00 szentmise, Ipoly 
• 18:30 Szent Erzsébet közösség 

SZEPTEMBER 9. szerda 
• 18:00 Monorierdő, Bibliaóra  

SZEPTEMBER 10. csütörtök 
• 07:00 igeliturgia  

SZEPTEMBER 11. péntek 
• 16:30- Hittanórák a plébánián 
• 17:30 NBT, gyóntatás, Ipoly 
• 18:00 NBT, szentmise, Ipoly  
• 19:00 Ifi hittan 

SZEPTEMBER 12. szombat 
• 18:00 NBT, szentmise, Ipoly 

SZEPTEMBER 13. évközi 24. vasárnap 
• 08:00 JSZK, szentmise, Ipoly 
• 09:30 NBT, Veni Sancte - családos 

szentmise, Ipoly 
• 11:00 ME, igeliturgia, Heckenast Kornél 
• 17:00 CFK, szentmise, Ipoly 
• 18:00 NBT, igeliturgia, Fazakas Zsolt 

SZEPTEMBER 14. hétfő - Szent Kereszt fel-
magasztalása, ünnep 

07:00 szentmise, Ipoly 
18:00 Bibliaóra 
SZEPTEMBER 15. kedd - Fájdalmas Szűz-

anya, emléknap 

• 16:30 Mária Légió - közösségi alkalom és 
imádság a plébánián 

• 18:00 NBT, szentmise, Ipoly 
• 18:30 Igekör 

SZEPTEMBER 16. szerda 
• 07:00 szentmise, Ipoly 
• 16:00 elsőáldozók gyóntatása, Monorier-

dőn 
• 19:00 Szent István akolituskör 

SZEPTEMBER 17. csütörtök 
• 07:00 igeliturgia 

SZEPTEMBER 18. péntek 
• 16:30- Hittanórák a plébánián 
• 17:30 NBT, gyóntatás, Ipoly 
• 18:00 NBT, szentmise, Ipoly  
• 19:00 Ifi hittan 

SZEPTEMBER 19. szombat 
• 18:00 NBT, szentmise, Ipoly 

SZEPTEMBER 20. évközi 25. vasárnap 
• 08:00 JSZK, igeliturgia, Gajdos László 
• 09:30 NBT, szentmise, Ipoly 
• 11:00 ME, elsőáldozás, Ipoly 
• 17:00 CFK, igeliturgia, Hován László 
• 18:00 NBT, igeliturgia, Fazakas Zsolt 

SZEPTEMBER 21. hétfő - Szent Máté apostol, 
ünnep 
• 07:00 szentmise, Ipoly 
• 09:30-11:00 Baba-Mama Klub 
• 18:00 Bibliaóra 

SZEPTEMBER 23. kedd - Pietrelcinai Szent 
Pió, emléknap 
• 16:30 Mária Légió - közösségi alkalom és 

imádság a plébánián 
• 18:00 szentmise, Ipoly 
• 18:30 Szent Erzsébet imakör 

SZEPTEMBER 24. csütörtök - Szent Gellért 
püspök és vértanú, ünnep 
• 07:00 igeliturgia 

SZEPTEMBER 25. péntek 
• 16:30- Hittanórák a plébánián 
• 17:30 NBT, gyóntatás, Ipoly 
• 18:00 NBT, szentmise, Ipoly  
• 19:00 Ifi hittan 

SZEPTEMBER 26. szombat 
• 18:00 szentmise, Ipoly 

SZEPTEMBER 27. évközi 26. vasárnap 
• 08:00 JSZK, szentmise, Ipoly 
• 09:30 NBT, szentmise, Ipoly - születés és 

névnaposok köszöntése! 
• 11:00 ME, igeliturgia, Fazakas Zsolt 
• 17:00 CFK. szentmise, Ipoly 
• 18:00 NBT, igeliturgia, Huszthy Tamás 

www.monorplebania.hu
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SZEPTEMBER 28. hétfő 
• 07:00 szentmise, Ipoly 
• 18:00 Bibliaóra 

SZEPTEMBER 29. kedd - Szent Mihály, Szent 
Gábor, Szent Rafael főangyalok, ünnep 
• 16:30 Mária Légió - közösségi alkalom és 

imádság a plébánián 
• 18:00 szentmise, Ipoly 
• 18:30 Igekör 

SZEPTEMBER 30. szerda - Szent Jeromos 
egyháztanító, emléknap 
• 07:00 szentmise, Ipoly 
• 18:00 Monorierdő, Bibliaóra 

SZENT KERESZT ÜNNEPÉRE (SZEPTEM-
BER 14.) Szent András krétai püspök 
szónoklataiból: A kereszt Krisztus dicső-
sége és felmagasztaltatása 
A szent kereszt ünnepét üljük, mert ez űzte 
el a sötétség hatalmát, és hozta vissza a vi-
lágosságot. A szent kereszt ünnepét üljük, 
és a Keresztre Szegezettel mi is a magasba 
ragadtatunk, hogy a földet a bűnnel együtt 
messze lent hagyva, a mennyeieket szerez-
zük meg magunknak. Ilyen nagy dolog a 
kereszt birtoklása, és akié a kereszt, az nagy 
kincs birtokába jut. Jómagam – akár érté-
két, akár nevét tekintem – a legcsodálato-
sabb kincsnek nevezem hiszen általa, vele, 
rajta kaptuk meg üdvösségünk egész teljes-
ségét, és egyben visszajutottunk az ősi álla-
potba. Hiszen ha nem lett volna kereszt, 
Krisztust sem feszítették volna rá. Ha nem 
lenne kereszt, életünk sem lenne odasze-
gezve ahhoz az áldott fához. Ha a mi Éle-
tünk nem lett volna rászegezve, akkor az 
oldalából nem törtek volna elő a halhatat-
lanság forrásai: a vér és a víz, amelyek a 
világot kiengesztelik. Bűneink adóslevele 
sem lenne még összetépve; nem lennénk 
szabad emberek, az élet fájának gyümölcsét 
sem ízlelhetnénk meg, és nem állna nyitva 
számunkra a mennyország paradicsomkert-
je. Ha nem lenne kereszt, akkor a halál még 
nem volna megsemmisítve, és az alvilág 
sem lenne legyőzve. Ilyen nagy és értékes 
kincs tehát a kereszt. Nagy a kereszt, mert 
általa kaptuk legnagyobb javainkat, és an-
nál számosabbat, minél többet kell tulajdo-

nítanunk ezekből Krisztus csodáinak és 
szenvedéseinek. Értékes a kereszt, mert Is-
ten szenvedésének és győzelmének a jele. 
Szenvedésének, mert rajta vállalta Krisztus 
önként a kínhalált, de győzelmének is jele, 
mert rajta sebezte meg a sátánt, és a halált 
is itt győzte le; itt tört össze az alvilág kapu-
ja, és a földkerekség minden népének üd-
vössége lett a szent kereszt. Ezért nevezzük 
a keresztet Krisztus dicsőségének és Krisz-
tus felmagasztaltatásának. Tekinthetjük kí-
vánatos kehelynek, de tekinthetjük Krisztus 
értünk elszenvedett gyötrelmei befejezésé-
nek is. Hogy pedig Krisztus valódi dicsősége 
a kereszt, hallgassuk meg, mit mond erről ő 
maga: Most dicsőül meg az Emberfia, s az 
Isten is megdicsőül benne, és szüntelen meg 
fogja őt dicsőíteni (Jn 13, 31-32). És ismét: 
Most te is dicsőíts meg, Atyám, magadnál: 
részesíts abban a dicsőségben, amelyben 
részem volt nálad, mielőtt a világ lett (Jn 
17, 5). Vagy más helyen: Atyám, dicsőítsd 
meg nevedet! Erre szózat hallatszott az ég-
ből: Megdicsőítettem, és ezután is megdi-
csőítem (Jn 12, 28). Mindezekkel világosan 
jelzi azt, ami a kereszten akkor végbement. 
Hogy pedig a kereszt Krisztus felmagasztal-
tatása is, hallgasd meg, mit mond ő maga: 
Ha majd felmagasztaltatom, mindenkit ma-
gamhoz vonzok (vö. Jn 12, 32). Mind-
ezekből világosan kitűnik, hogy Krisztus di-
csősége és felmagasztaltatása a kereszt. 

PLÉBÁNIAI ELÉRHETŐSÉGEK 

HIVATALI ÓRÁK 
• hétfő, kedd, szerda, péntek 

08:00-12:00 
• csütörtök szünnap 
• 06 29 412 223 - hivatali órákban 
• iroda@monorplebania.hu 
• www.monorplebania.hu 

PLÉBÁNOS 
• zsolt.atya@monorplebania.hu 
• +36 30 330 80 88

www.monorplebania.hu


