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MAGVETÉS 
MONOR, MONORIERDŐ, VASAD KATOLIKUS HÍRLEVELE 

SZENT MIHÁLY IMA - A SZELLEMI HARC IMÁJA XIII. Leó 
pápa (1810-1903, 1878-tól pápa) éppen szentmiséjét fejezte be 
egy vatikáni kápolnában 1884. október 13-án. Már távozni ké-
szült, amikor hirtelen megállt az oltár lépcsőjénél. Mereven állt 
mintegy tíz percig, mint aki önkívületbe esett. Arca hamuszürke 
lett. Amikor végre megmozdult, egyetlen szót sem szólt a körü-
lötte állókhoz, hanem dolgozószobájába sietett és íróasztalához 
ült. Ott megfogalmazta azokat az imákat, amelyek végzését 
minden szentmise után elrendelte. Ezek egyike az alább követ-
kező imádság Szent Mihály támogatásáért a sátán elleni harc-
ban: Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küz-
delemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltal-
munk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” 
Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi 

gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a  
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03. Elsőpéntek 08:00 JSZK szentmise, 18:00 gyóntatás, szentmise, szentségimádás

07. kedd 18:00 Életige szentmise - a havi Élet Igéje felvezetése

08. szerda 07:00 Kisboldogasszony, ünnep 18:30 Dr. Vejkey előadása a Vigadóban

14. kedd 18:00 Szent Kereszt felmagasztalása, ünnep

29. szerda 07:00 Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok, ünnep
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világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen. Bizalmas munkatársai-
nak 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 csa-
pásokkal sújtsa az Egyházat, az Úr pedig hatalmat engedett neki a 20. század nagyobb része fölött, 
hogy Egyházát próbára tegye. (Dr. Kovács Gábor atya írásából részlet a hagiosz.net oldalról) 

NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONG-
RESSZUS 2021. SZEPTEMBER 5-12. BUDA-
PEST  A NEK eseményeit többnyire a magyar 
katolikus médiákon keresztül figyelemmel le-
het majd kísérni. A Magyar Katolikus Rádió, 
a Bonum TV, a közszolgálati csatornák közvetí-
teni fogják a legfontosabb alkalmakat. A Ma-
gyar Kurir részletesen be fog számolni az 
eseményekről. Éljünk a lehetősséggel és ha 
személyesen nem is, de más csatornákon ke-
resztül imádságos szívvel vegyünk részt! 

KÖZÖSSÉGRE FEL! 

2020. márciusától akadozott a közösségi élet. A 
templomi életet csak a közvetítéseken keresztül 
lehetett követni. Szeptembertől építsünk 
újra közösséget! A katolikus hit, közösségi 
hit. Minden korosztálynak ajánlunk csatlakozási 
lehetőséget a hit fejlesztésére és a szolgálat 
örömére. Ma számtalan lehetőségünk van, 
hogy értékesen töltsük el időnket. Az alábbi 
hittan alkalmakra és szolgálatokra hívjuk 
testvéreinket: 
• KARITÁSZ ÖNKÉNTESEK Szeretettel hívjuk 

a testvéreinket a plébániai karitászba önkén-
tes szolgálatra. A szegények és elhagyatottak 
evangéliumi szolgálata lelkileg nagyon meg 
tud erősíteni hitünkben. Alkalmanként, vagy 
rendszersen is be lehet kapcsolódni. Jelent-
kezni Veronikánál lehet a plébánián. A plé-
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bániai karitászunk szolgálatához adományok 
a plébánián bármikor leadhatók. (Időtartam: 
alkalomtól és eseménytől függ.) 

• TEMPLOMI TAKARÍTÓCSOPORT heti egy 
alkalommal megbeszélt napon a csoportok 
felváltva teszik rendbe a templomot. Várjuk 
tesvéreinket! Minél több kéz serénykedik, 
annál hamarabb készülnek el. (Időtartam: 5 
hetente kb. 2,5 óra) 

• TEMPLOMGONDNOK A templomban időn-
ként meg kellene nézni a zárakat, égőket, 
stb. és alkalmasint segíteni a felvetődő javí-
tások megoldásban. (Időtartam: havonta 2-3 
óra) 

• MIHEZ ÉRZEL KEDVET? Kérlek, keress meg, 
hogy ha te máshol tudsz segíteni a közös-
ségben! Személyesen vagy e-mailben ple-
banos@monorplebania.hu 

A közösség csak akkor fog fejlődni, ha mind-
annyian magunkénak érezzük Krisztus közös-
ségét és egymás szolgálatát. Közösségre fel! 

HITTAN,  IMA ÉS LELKISÉGI CSOPORTOK 
KOROSZTÁLYONKÉNT 
• Minden kedden a Baba-Mama Klub várja a 

kisgyermekes édesanyákat. Minden hónap-
ban Zsibongó szentmisére várjuk a kicsi-
ket és szüleiket! 

• Hitoktatás a város minden óvodájában van, 
kérjük irassák be gyermekeiket! 

• Monoron, Monorierdőn, Vasadon minden 
általános iskolában és JAG gimnázi-
umban lehetőség van hittanórát választani 
az etika helyett; a beiratkozás mindig tanév 
végén van, de biztos lehet jelentkezni hittan-

ra. 
• Plébániai keretben történik a gyermekek 

elsőáldozásra és bérmálkozásra való 
felkészülése. Pénteken 16:00-18:00-ig a 
plébániai csoportba még lehet jelentkezni! 

• Több ima és lelkiségi csoport müködik 
plébániánkon. A lelki kultúránkat építő cso-
portban közösségben fejlődhetünk. Kövessük 
nyomon a hirdetést és a hírlevelet, ahol az 
időpontokat és helyeket rendszeresen közöl-
jük! 

• Bibliaórán a Szentírást folyamatosan olvas-
suk és elemezzük a katolikus egyház tanítása 
szerint 

• Egyháztörténeti előadásokra Tömördy 
Viktor ferences atyát, főiskolai tanárt kértem 
meg. Havonta egy alkalommal az egyházunk 
nagy történeti korszakait, jelentős eseménye-
it mutatja be. 

• Monori Katolikus Kulturális Szalon A 
hívő ember nyitott a világ dolgaira. Szeret-
nénk keresztény szemmel értékelni a világ 
eseményeit, politikai és társadalmi, kultúrális 
és művészeti alkotásait. Vendégeink évente 
5-6 alkalommal várnak majd közös gondol-
kodásra. 

• Két-három havonta a Plébániai Élet Fóru-
mon (PÉF) beszélgetünk egyházi és közös-
ségi életünk előtt álló változásokról, kihívá-
sokról: merre, hogyan? 

SZEPTEMBERTŐL Hosszú időszak után újra 
indulhat a plébániai közösségi élet. Hívom 
mindazokat a közösségeket, akik imád-
koztak, együtt voltak a pandémia előtt, 
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hogy az imádság legyen újra élő közös-
ségünkben. A Karizmatikus imaközösséget, a 
San’Egidio közösséget, az őrtálló csoportokat, a 
Mária Légió tagjait, a Bibliakör tagjait, a Kari-
tász csoportot, az Igekört, a Szent Erzsébet cso-
portot, az Akolitusok Szent István vértanú körét. 
Segítő kezekre vár a templomot rendbentartók 
közössége, a Karitász. Új közösségek születését 
is örömmel támogatom. Szeptembertől folytas-
suk missziós szívvel újra a lelki életet közösen. 

EGYHÁZTÖRTÉNELEM Szeptembertől havi 
egy alkalommal Tömördy Viktor OFM teoló-
gia tanár fog jönni hozzánk, hogy bemutassa 
egyházunk kétezeréves történetét. Havonta egy  
szerda este fogja előadásait tartani. Szeptem-
berben 29-én, szerdán 18:30-tól várjuk 
testvéreinket. 

MONORI KATOLIKUS KULTURÁLIS SZALON 
(MKKSZ) Szeptember 8-án, 
szerdán este 18:30-től DR. 
VEJKEY IMRE országgyűlési 
képviselő (Fidesz-KDNP), az 
Igazságügyi Bizottság elnöke 
lesz a vendégünk a monori 

Vigadóban. Képviselő úr indította a Népszava 
grafikusa ellen a pert, erről is lesz szó. Előadá-
sa: A kereszténység helyzete Európában és a 
parlamenti imaalkalmak.  

PLÉBÁNIAI ÉLET FÓRUM (PÉF) Beszélgetés 
sorozatra hívom a plébániai közösség tagjait. 
Két-három havonta beszélgetnénk a közösség 
lelki fejlődésének lehetőségeiről és arról a fo-

lyamatról amit Püspök atya indított el egyház-
megyénkben. A hagyományos plébániai szer-
kezet hamarosan fenntarthatatlanná válik a 
hívatások hiánya miatt. Mi vár ránk a következő 
években? 1. alkalom: 2021. szeptember 21. 
kedd a szentmise után: 18:30-tól! 

MONORIERDEI KARITÁSZ MEGHÍVÓJA Az 
Eucharisztikus kongresszus szervezőinek kéré-
sére a monorierdei karitász szeretetvendégség-
re hívják a Testvéreket a Munkás Szent József 
kápolna udvarára 2021. szeptember 4. 
szombaton 12:00-tól. Az agapé mellé kis 
énekes-zenés műsor is lesz. Közösségre fel! 

PLÉBÁNIAI ZARÁNDOKLAT A RÓZSAFŰZÉR 
HÓNAPJÁBAN A most felújított Bodajki kegy-
helyre 2021. október első hetében men-
nénk plébániai zarándoklatra busszal. Prog-
ram: érkezés harangszóra, templom történe-
tének megismerése, Mária dicséret, szentmise, 
ebéd, keresztút a kegyhelynél. Indulás: 08:00 
érkezés kb. 18:00 óra. 

JÉZUS SZÍVE NAGYKILENCED Szeptembertől 
érdemes elkezdeni a Jézus Szíve 
nagykilencedet. Elsőpéntek a havi 
rendszeres szentgyónásról és 
szentáldozásról szól, a szív megté-
réséről, melyeken keresztül meg-

tapasztalható Isten irgalmassága. Szeptember-
ben nem lesz vendégünk. Akit megkérdeztem 
mindenki vagy az Eucharisztikus Kongresszus 
eseményén lesz, vagy nem talált helyettest 
magának. Vendégünk októberben az 
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ezüstmisés Molnár Zsolt atya, püspöki iroda-
igazgató. Novemberben nem lesz vendégünk, 
mert november 1-je lesz elsőpéntek és Min-
denszentek ünnepe. December egyeztetés 
alatt. Szeretettel hívjuk egymást ezekre az 
imádságos, engesztelő alkalmakra. 

TELEFONSZÁM VÁLTOZÁS A plébánia hivatal 
ezentúl a +36 30 178 39 52-es (katolikus-
flottás) telefonszámon érhető el augusztus 1-
től. A vezetékes szám még év végéig él párhu-
zamosan. 

SZEPTEMBERI ÉLETIGE „Ha valaki első 
akar lenni, legyen a legutolsó, mindenki-
nek a szolgája.” (Mk 9,35) 

EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS A plébánia 
közössége a testvérek hozzájárulásából 
tartja fent magát. Hogy a plébániai élet 
továbbra is élő maradhasson, fontos a test-
vérek vasárnapi perselybe dobott pénze és 
a tudatos éves egyházi hozzájárulás befize-
tése. Milyen módon? 
• plébánián hivatali időben bármikor 
• csekken - a templom előtérből elvihető 
• átutalással OTP 11742056-20052755 

számlaszámra 
• minden hónap 2. vasárnapján a 

templomban mise előtt és után  

SÍRMEGVÁLTÁS Közeledik a november, 
amikor sokan ellátogatnak szeretteik sírjá-

hoz. A monori temetőben idén az 1996-ban 
megváltott síroknak jár le az ideje. Megújí-
tás a plébánián hivatali időben lehetséges.

GYÓNTATÁSI IDŐPONTOK, 
LELKIBESZÉLGETÉS Hétköz-
nap a reggeli szentmisék 
után, és az esti szentmisék előtt van lehető-
ség szentgyónásra. Kérem, hogy a sekres-
tyében jelezzük! Lelkibeszélgetésre, be-
szélgető gyónásra +36 30 330 80 88 – as 
telefonon Ipoly atyánál lehet jelentkezni! 

ELSŐÁLDOZÁS MONORIERDŐN - Gyón-
tatás: 2021. szeptember 15 . szerda 16:00 
Elsőáldozás: 2021. szeptember 19. va-
sárnap, 11:00. Imádkozzunk a kis elsőáldo-
zókért, hogy Istenhez, a közösséghez hűsé-
gesek legyenek. Szüleik jó példával szolgál-
janak számukra. Az ünnep a monorierdei 
közösség ünnepe, de lélekben csatlakoz-
zunk hozzájuk ezen a napon. Kérem, hogy a 
családok egy imádságot mondjanak a 
gyermekekért! 
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BABA-MAMA KLUB CSALÁDOS DÉL-
UTÁN Szeretettel várjuk a kisgyermekes 
családokat 2021. szeptember 18-án a 
templomban és plébánián. 16:00-tól 
zsibongó kisgyermekes szentmise a temp-
lomban. 

SZEPTEMBERI LITURGIKUS BEOSZTÁS 

RÖVIDÍTÉSEK 
JSZK - Jézus Szíve-kápolna, Újtelep 
NBT - Nagyboldogasszony-templom, Monor 
MSZJ - Munkás Szent József-kápolna, Monorierdő 
CFK - Boldog Charles de Foucauld-kápolna, Vasad 

Eucharisztikus Kongresszus hete 
05. vasárnap - Évközi 23. 08:00 JSZK igelitur-
gia, Hován 09:30 NBT szentmise: Családi kateké-
zis: Mit tudunk Istenről?, Urr 11:00 MSZJ szentmi-
se, Urr 12:00 Sant’Egidio közösség megvendége-
li szegény barátait 15:00 NBT esküvő, Urr 17:00 
CFK szentmise, Urr 18:00 NBT igeliturgia, Huszthy 
‣ 06. hétfő 07:00 szentmise, Urr 
‣ 07. kedd 17:30 gyóntatás, 18:00 Életige 

szentmise 
‣ 08. szerda 07:00 Kisboldogasszony napi 

szentmie, ünnep 18:30 Dr. Vejkey Imre előadása 
a Vigadóban 

‣ 09. csütörtök 07:00 igeliturgia, Fazakas 15:00 
JSZK szentségimádás, Huszthy 

‣ 10. péntek 17:30 gyóntatás, 18:00 szentmise, 
Urr 

‣ 11. szombat 17:45 gyóntatás, 18:00 előesti 
szentmise - várjuk azokat, akik vasárnap nem 
tudnak eljutni szentmisére. 

12. vasárnap - Évközi 24. - 10:30 Pápai szentmi-
se Budapesten 08:00 JSZK szentmise, Urr 09:30 
NBT Családos gitáros szentmise, Családi katekézis: 
Isten, hogy mutatja meg magát az embernek?, Urr 
(Monorierdőn nincs liturgia ma!) 17:00 CFK igeli-
turgia, Hován 18:00 NBT igeliturgia, Kazi 
‣ 13. hétfő 07:00 szentmise, Urr 18:00 Szent 

István akolituskör találkozója 
‣ 14. kedd 17:30 gyóntatás, 18:00 szentmise, Urr 

- Ma kell elkezdeni a Padre Pió kilencedet! 
‣ 15. szerda 07:00 szentmise, Urr  Monorierdő: 

16:00 elsőáldozók gyóntatása, próba 
‣ 16. csütörtök 07:00 igeliturgia, Hován 15:00 

JSZK szentségimádás, Huszthy 
‣ 17. péntek 17:30 gyóntatás, 18:00 szentmise, 

Urr 
‣ 18. szombat  Monorierdőn 10:00 elsőáldozási 

próba. 16:00 Családi délután: 16:00 NBT 
Zsibongó szentmise, 16:30 játék és agapé a 
Baba-Mama Klub szervezésében17:45 gyóntatás, 
18:00 előesti szentmise - várjuk azokat, akik va-
sárnap nem tudnak eljutni szentmisére. 

19. vasárnap - Évközi 25. 08:00 JSZK igelitur-
gia, Gajdos 09:30 NBT szentmise: Családi kateké-
zis: Mit jelent hinni?,  Urr 11:00 MSZJ elsőáldozási 
szentmise, Urr 15:00 Monori Evangélikus temp-
lomban: Sánta József evangélikus lelkész ünnepé-
lyes beiktatása a monori gyülekezetbe.  17:00 CFK 
igeliturgia, Hován 18:00 NBT igeliturgia,  Fazakas 
‣ 20. hétfő 07:00 igeliturgia, Fazakas 18:00 Bib-

liaóra 
‣ 21. kedd 17:30 gyóntatás, 18:00 szentmise, Urr 

18:30 Plébániai élet fórum (PÉF) 
‣ 22. szerda 07:00 szentmise, Urr 
‣ 23. csütörtök 07:00 Szent Pió atya, emléknap, 

szentmise, Urr 15:00 JSZK szentségimádás, 

SZENT MIHÁLY HAVA - .6



2021. SZEPTEMBER WWW.MONORPLEBANIA.HU III. ÉVF.  8. (20). SZÁM
Huszthy 

‣ 24. péntek Szent Gellért püspök, ünnep 17:30 
gyóntatás, 18:00 szentmise, Urr 

‣ 25. szombat 17:45 gyóntatás, 18:00 előesti 
szentmise - várjuk azokat, akik vasárnap nem 
tudnak eljutni szentmisére. 

26. vasárnap - Évközi 26. 08:00 JSZK szentmi-
se, Urr 09:30 NBT szentmise: Családi katekézis: 
Mire jó a Biblia?, Urr 11:00 MSZJ igeliturgia, Faza-
kas 17:00 CFK igeliturgia, Huszthy 18:00 NBT 
igeliturgia,  Kazi 
‣ 27. hétfő szentmise, Urr 
‣ 28. kedd 17:30 gyóntatás, 18:00 szentmise, Urr 
‣ 29. szerda 07:00 Szent Mihály, Szent Gábor és 

Szent Rafael főangyalok ünnepe, Szent Mihály az 
egyházmegye védőszentje, főünnep Vácott. 18:30 
Egyháztörténeti előadás, Tömördy Viktor, ferences 
főiskolai tanár 

‣ 30. csütörtök 07:00 igeliturgia 15:00 JSZK 
szentségimádás, Huszthy 

OKTÓBER - Rózsafűzér hónapja 
‣ 01. péntek 17:30 rózsafüzér közösségi imádko-

zása 17:30 gyóntatás, 18:00 szentmise, Urr 
‣ 02. szombat 17:30 rózsafüzér közösségi imád-

kozása 18:00 szentmise, Urr 

03. vasárnap - Évközi 27. 08:00 JSZK igelitur-
gia, Gajdos 09:30 NBT szentmise: Családi kateké-
zis: Mit jelent, hogy Isten emberré lett?,  Urr 11:00 
MSZJ szentmise, Urr 17:00 CFK szentmise, Urr 
18:00 NBT igeliturgia,  Fazakas 

KERESZTELŐ TEMPLOMUNKBAN Keresztelésre 1 
hónappal a tevezett dátumok előtt kérjük jelent-
kezzenek. A keresztelést csak a szülő kérheti. A 
templomban szombaton van keresztelő. Ha több 

gyermek is van egy időpontban a gyermekeket  
csoportosan kereszteljük! Keresztszülő katoli-
kus lehet. Keresztszülőknek a lakhely szerinti plé-
bániáról “Keresztszülői engedélyt” kell hoznia (amit 
lehet, hogy csak firss keresztlevél kíséretében adnak 
ki)! Más felekezetüek keresztelési tanúként ke-
rülnek bejegyzésre.  

ESKETÉS TEMPLOMUNKBAN December 1-től 
fogadjuk a 2022-ben házasságot kötni szándékozók 
jelentkezését. Templomunkban csak szombaton 
tudjuk biztosítani a szertartást!  

PIETRELCINAI SZENT PIO ATYA KILENCEDE 

TÖRTÉNETE Ezt imádkozta  Pio atya  azokért, 
akik segítségét és közbenjárását kérték az Úr-
nál, és bensőségesen csak "az ő ellenállhatat-
lan kilencedének" nevezte. Ezen egyszerű sza-
vak végigimádkozását követően árasztotta Isten 
a Pio atyához zarándokló és imádságát kérő 
sok-sok ezer hívőre - és hitetlenre is - kegyel-
mének csodálatos jeleit. 

Pió atya emléknapja: szeptember 23.  csü-
törtök. Szentmise: 07:00 Kilenced elkezdé-
se: szeptember 14-én! 
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Imádkozásának módja Kilenc napon keresz-
tül mindennap háromszor, és egy imádkozás 
alkalmával háromszor egymás után imádkoz-
zuk el a kilenced mindhárom tételét. 
 
1. Jézusom, Te mondtad "Kérjetek és kap-
tok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót 
nyitnak nektek!" (Mt 7,7) Íme, zörgetünk, kere-
sünk és kérjük (a szentek közbenjárására) a 
kegyelmet, hogy…  1 Miatyánk 1 Üdvözlégy 
1 Dicsőség Ima: Jézusom Szent Szíve, remélek 
és bízom benned! 

2. Jézusom, Te mondtad "Bármit kértek az 
Atyától a nevemben, megadja nektek." (Jn 
16,23) Íme, most a nevedben kérjük az Atyától 
(a szentek közbenjárására) a kegyelmet, hogy… 
1 Miatyánk 1 Üdvözlégy 1 Dicsőség Ima: Jézu-
som Szent Szíve, remélek és bízom benned! 

3. Jézusom, Te mondtad "Ég és föld elmúl-
nak, de az Én Igéim nem múlnak el." (Lk 21,33) 
Íme, most Igéid csalatkozhatatlanságában bízva 
kérjük (a szentek közbenjárására) a kegyelmet, 
hogy… 1  Miatyánk 1  Üdvözlégy 1  Dicsőség 
Ima:  Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom 
benned! 

Jézusom Szentséges Szíve, Te nem tudsz 
részvétlen lenni a szerencsétlen iránt, légy ir-
galmas hozzánk, nyomorult bűnösökhöz is! 
Add meg nekünk Szűz Mária Szeplőtelen Szí-
vének, a Te és a mi gyöngéden szerető Édes-
anyánk közbenjárására a kért kegyelmeket! 

• Szent József, az Úr Jézus nevelőatyja, könyö-
rögj érettünk! Szent ... (egy saját szent), kö-
nyörögj érettünk! 

• Szent Pio atya, kérünk, imádkozd te is velünk 
kedves imádat! 

ELÉRHETŐSÉGEINK 
PLÉBÁNIA HIVATAL 
• 08:00-12:00 hétfő, kedd, szerda, péntek - Tele-

fon: +36 30 178 39 52 csak hivatali időben 
elérhető E-mail: iroda@monorplebania.hu Sír-
megváltás ügyében lehetőség van elektroni-
kus ügyintézésre is és telefonos tájékoztatásra 
hivatali időben! 

PLÉBÁNOS 
• Fogadóóra kedd 16:00 (illetve egyeztetés alap-

ján bármikor : +36 30 330 80 88 E-mail: pleba-
nos@monorplebania.hu 

EGY FOTÓ A TETEI KERESZTRŐL Egy facebook 
oldalon lettem figyelmes erre az éjszakai villámlá-
sok alatt fényképezett tetei keresztre. Szent Kereszt 
Felmagasztalásának ünnepe közeledik. Ez a kép 
alkalmas egy fotó meditációra. Mit jelent nekünk a 
kereszt?
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