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MAGVETÉS 
Monor, Monorierdő, Vasad közösségeinek hírlevele 

NAGYBOLDOGASSZONY HAVA Kedves Testvérek! Augusztus Nagybol-
dogasszony hava, templomunk és közösségünk ünnepi hónapja itt Mo-
noron. Nem tudtuk közösen befejezni a nagyböjtöt, a húsvéti örömteli 
ünneplés is elmaradt. Úrnapját is csak a templom udvarán tudtuk szolidan 
megünnepelni. Augusztusban nagyon jó lenne, ha a búcsú közösségünk ünnepi pillanata lenne. 
Kérem tisztelettel a testvéreket, hogy aki csak teheti ne mulassza el ezt a közösségi ünneplést! Nem 
tudjuk, hogy a holnap mit hozz, legalább ezt az ünnepet mindenki tartsa fontosnak és magáénak, 
hisz rólunk szól. A zsoltáros azt mondja: boldog az a nép, amely tud ünnepelni és Isten arcának 
ragyogásában élni. Legyünk ezen az ünnepen mi is így közösségben együtt. Ipoly atya 

BÚCSÚI KÉSZÜLET Kedves Testvérek! Augusz-
tus 15-én, 18:00 lesz a búcsúi mise, vendé-
günk: Juhász Ferenc atya, egri érseki hely-
nök, Miskolc – Mindszent plébánosa lesz. Az 
agapé előkészítésére segítséget és felajánlá-
sokat kérünk 15-én, 16:00-tól. Aki süte-
ménnyel, itallal hozzá tud járulni a szentmise 
előtt leadhatja.  

ŐSSZEL KÉSZÜLJÜNK VÁRATLAN HELY-
ZETRE A világ és Európa országaiban na-
gyon változó pillanatnyilag a járványhelyzet. 
Nem tudjuk, hogy milyen kihívás elé állít 
bennünket az ősz! Lesz-e a tavaszihoz hason-
ló korlátozás? Az életünk február végén több 
mint 12 hétre megrekedt. Szeptembertől el-
indul a közösségi élet a plébánián: a csopor-
tok és a hittanközösségek.  

PLÉBÁNIAI ONLINE ÜGYINTÉZÉS Meg-
könnyítve és gyorsítva - mint az élet számta-
lan területén - mi is szeretnénk a testvérek-
nek kényelmes plébániai ügyintézést biztosí-
tani. Interneten keresztül kell bejelentkez-
ni a monorplebania.hu oldalon (ez csak 
adatok megadása és a tervezett időpontok 
kérése): keresztelésre, esketésre, temetésre, 
betegellátásra, zarándoklatokra stb, van le-
hetőség. A megadott elérhetőségen szemé-
lyesen is megkeressük testvéreinket. Termé-
szetesen minden eddigi ügyet személyesen is 
lehet intézni a plébánián hivatali idő-ben Az 
online ügyintézés lehetősége az időigényes 
adatok megadását jelenti.   

SZENTMISE SZÁNDÉKOK Az online rendsze-
rünkben részletesen tájékozódhatnak a litur-
gikus beosztásról, programokról. Szentmise 
szándékot online könnyű foglalni, 5 kattintás 
az egész. Kinézheti, lefoglalhatja azokat az 
időpontokat, amiket a rendszer az adott na-
pon “szabad szentmise” megjelöléssel mu-
tat.   

TÖRÖK LÁSZLÓ BÚCSÚZTATÁSA Marton 
Zsolt püspök atya szeptember 1-től Török 
László monori diakónust, - aki a monori kö-
zösséget 18 éven át szolgálta - a gyömrői (fí-
lia: Péteri, László állandó lakhelye) plébániá-
ra diszponálta. A közösség köszönete és Laci 
búcsúztatását 2020. augusztus 30-án, 09:30 
szentmisében tartjuk.  

VASADI KÁPOLNA 2020. július 19-én, vasár-
nap ünnepélyesen elhelyeztük a vasadi Bol-
dog Charles de Foucauld kápolnában 
a Rómából kapott ereklyét. A vasadi ká-
polna életéről és Charles de Foucauld-hoz 
kapcsolódó eseményekről a kápolna honlap-
ján lehet tájékozódni: vasad.vaciegyhazme-
gye.hu Szeretettel várjuk a testvéreket szep-
tembertől az imádságos alkalmakra. 
Amennyiben a járványhelyzet Olaszország-
ban megengedi, részt vennénk Charles 
de Foucauld szentté avatásán Rómában. Va-
tikáni időpont egyenlőre még nincs. Várható 
időpont október-november. Pontos időpont 
ismeretében hirdetjük az alkalmat.  

www.monorplebania.hu
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BÁRKA CSALÁDI BÖLCSŐDE Bárka Családi 

Bölcsőde szeptember 1-től új évet kezd. Vál-
tozásokról és jelentkezési lehetőségekről tá-
jékozódhatunk az alábbi honlapon barka.mo-
norplebania.hu 

EGYHÁZTANÁCS AUGUSZTUSI ALAKULÁSA  
Február elején 12 évi szolgálat után az eddigi 
egyháztanács megszűnt. Az új egyháztanács 
augusztus 20-tól állna fel hivatalosan. Ünne-
pélyes bemutatás 2020. augusztus 20-án, a 
Jézus Szíve Kápolnában tartandó ünnepi 
Szent István napi szentmise keretében 
lesz. Az egyháztanács mandátuma 5 évre 
szól (2025-ig).   

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. Árakról a szeptemberi Mag-
vetésben tájékoztatunk. Előzetesen jelentke-
zéseket elfogadunk a plébánia hivatalban. 
Online jelentkezés a monorplebania.hu 
rendszerében a “Események 
jelentkezés” oldalon lehet.  

“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 Az idei elsőáldozás az Eucha-
risztikus kongresszus miatt egyházmegyeileg 
őszre lett áthelyezve. Mivel a koronavírus át-
rendezte az elétünket, a kongresszus csak jövő-
re lesz ezért a hitoktatókkal és az érintettekkel 
egyeztetve az alábbi időpontokban állapodtunk 
meg: 

Monor - Gyóntatás: 2020. augusztus 22. 
09:00-tól a plébánián Elsőáldozás: 
2020. augusztus 23. 09:30 

Monorierdő - Gyóntatás: 2020. szeptember 
16. szerda 16:00 Elsőáldozás: 2020. szep-
tember 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!  

AUGUSZTUSI PÁPAI IMASZÁNDÉK Ferenc 
pápa egyetemes imaszándéka augusztusban 
a tengerek világáért: Imádkozzunk mind-
azokért, akik a tengeren dolgoznak és a ten-
gerből élnek, köztük a tengerészekért, halá-
szokért és családjukért.  

AUGUSZTUSI ÉLETIGE „Ki szakíthat el minket 
Krisztus szeretetétől?” (Róm 8,35)  

LITURGIKUS ALKALMAK 

MONOR, NAGYBOLDOGASSZONY-TEMPLOM 
• 07:00  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  

AUGUSZTUS 1. szombat 
• 18:00 NBT, igeliturgia, Fazakas Zsolt  

AUGUSZTUS 2. évközi 18. vasárnap 
• 08:00 JSZK, szentmise, Ipoly 
• 09:30 NBT, szentmise, Ipoly 
• 11:00 ME, szentmise, Ipoly 
• 17:00 CFK. Igeliturgia, Huszthy Tamás 
• 18:00 NBT, igeliturgia, Török László  

Bérmás tábor 
augusztus 3-7. között Felsőtárkányban.  

AUGUSZTUS 3. hétfő 
• 07:00 szentmise, Ipoly  

AUGUSZTUS 4. kedd 
• 16:30 Mária Légió - közösség és imádság 
• 18:00 igeliturgia, Gajdos László  

AUGUSZTUS 5. szerda 
• 07:00 igeliturgia, Heckenast Kornél 

AUGUSZTUS 6. csütörtök - URUNK SZÍNE-
VÁLTOZÁSA, ünnep 
• 07:00 NBT, szentmise, Ipoly  

AUGUSZTUS 7. péntek - ELSŐPÉNTEK 
• 07:45 JSZK, gyóntatás, Ipoly 
• 08:00 JSZK, szentmise, Ipoly 
• 15:00 ME, szentmise, Ipoly 
• 17:30 NBT, gyóntatás, Ipoly 
• 18:00 NBT, szentmise, Ipoly  

www.monorplebania.hu
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AUGUSZTUS 8. szombat 
• 09:00-17:00 Váci Egyházmegyei diakónus 

találkozó, Monor 
• 10:00 NBT, szentmise, Marton Zsolt me-

gyéspüspök 
• 18:00 NBT, igeliturgia, Kazi Szabolcs  

AUGUSZTUS 9. évközi 19. vasárnap 
• 08:00 JSZK, igeliturgia, Bukai Tibor 
• 09:30 NBT, szentmise, Ipoly 
• 11:00 ME, igeliturgia, Kazi Szabolcs 
• 17:00 CFK, szentmise, Ipoly 
• 18:00 NBT, igeliturgia, Török László  

AUGUSZTUS 13. csütörtök 
• 07:00 NBT Fatimai szentmise 

AGUSZTUS 14. péntek 
• 17:30 Dicsőséges szentolvasó imádkozása, 

Mária Légió 
• 18:00 igeliturgia. Gajdos  

AUGUSZTUS 15. szombat - NAGYBOLDOG-
ASSZONY, parancsolt főünnep 
• 14:00 keresztelő 
• 15:00 Esküvő 
• 17:30 Dicsőséges szentolvasó imádkozása, 

Mária Légió 
• 18:00 ünnepi szentmise, főcelebráns: 

Juhász Ferenc, Miskolc-Mindszent 
plébánosa 

• 19:15 agapé a plébánia kertben  
AUGUSZTUS 16. évközi 20. vasárnap 
• 08:00 JSZK, szentmise, Ipoly 
• 09:30 NBT, szentmise, Ipoly 
• 11:00 ME, szentmise, Ipoly 
• 17:00 CFK, Igeliturgia, Huszthy Tamás 
• 18:00 NBT, igeliturgia, Török László  

AGUSZTUS 20. csütörtök - SZENT ISTVÁN 
KIRÁLY, MAGYARORSZÁG FŐVÉDŐ-
SZENTJE, főünnep, munkaszünet SZENT 
ISTVÁN NAPI KÖZÖSSÉGI DÉLUTÁN (ha 
esős nap lenne, akkor csak a szentmise kerül 
megtartásra) 
• 16:00 Önkormányzati megemlékezés, 

Ökumenikus kenyérmegáldás, Mo-
nor Nagyboldogasszony-templom 

• 17:00 találkozó Jézus Szíve kápolna kert-
jében, játék, beszélgetés 

• 18:00 JSZK, ünnepi szentmise, Ipoly 
• 19:00 agapé a kertben  

AUGUSZTUS 22. szombat 
• 09:00 NBT, elsőáldozós gyermekek és 

hozzátartozóik gyóntatása 
• 18:00 NBT, igeliturgia, Kazi Szabolcs  

AUGUSZTUS 23. évközi 21. vasárnap 

• 08:00 JSZK, igeliturgia, Fazakas Zsolt 
• 09:30 NBT, szentmise, Ipoly - elsőáldozás 
• 11:00 ME, igeliturgia, 
• 17:00 CFK, igeliturgia, Huszthy Tamás 
• 18:00 NBT, igeliturgia, Török László  

AUGUSZTUS 27. csütörtök - Szent Mónika, 
emléknap 
• 07:00 szentmise, imádság Szent Móniká-

hoz, Ipoly  
AUGUSZTUS 28. péntek - Szent Ágoston 

püspök, emléknap 
• 17:30 NBT, gyóntatás, Ipoly 
• 18:00 szentmise, Ipoly  

AUGUSZTUS 29. szombat 
• 18:00 NBT, igeliturgia, Gajdos László  

AUGUSZTUS 30. évközi 22. vasárnap 
• 08:00 JSZK, szentmise, Ipoly 
• 09:30 NBT, szentmise, Ipoly - a szentmi-

sében búcsúzunk Török László diakónus-
tól, köszöntjük a születésnaposokat 

• 11:00 ME, igeliturgia, Kornél 
• 17:00 CFK, szentmise, Ipoly 
• 18:00 NBT, igeliturgia, Hován László  

SZEPTEMBER 4. péntek - ELSŐPÉNTEK 
Szeptemberi beteglátogatások egyeztetés alapján! 
• 07:45 JSZK, gyóntatás, Ipoly 
• 08:00 JSZK, szentmise, Ipoly 
• 10:00-13:00 Beteglátogatások Monoron, 

Monorierdőn 
• 15:00 ME, szentmise, Ipoly 
• 17:30 NBT, gyóntatás, Ipoly 
• 18:00 NBT, szentmise, Ipoly 

SZEPTEMBER 5. szombat 
• 18:00 szentmise, Ipoly - ettől a szombattól 

megtartásra kerülnek az előesti szentmi-
sék 

BOLDOG CHARLES DE FOUCAUKD ÖNÁT-
ADÓ IMÁJA: Atyám, átadom magamat Ne-
ked, tégy velem tetszésed szerint. Bármit 
teszel is velem, megköszönöm, mindenre 
kész vagyok, mindent elfogadok, csak akara-
tod bennem és minden teremtményedben 
beteljesüljön. Semmi mást nem kívánok Is-
tenem. Kezedbe ajánlom lelkemet, Neked 
adom Istenem, szívem egész szeretetével, 
mert szeretlek, és mert szeretetem igényli, 
hogy egészen Neked adjam át magam, hogy 
végtelen bizalommal egészen kezedbe he-
lyezzem életemet, mert Te vagy az én 
Atyám. Ámen. 

www.monorplebania.hu



2020. augusztus - II. évf. 5. (8). szám
SZENT CHARBELRŐL Youssef Antoun Makh-

louf 1828-ban született Bekaa Kafrában, 
Észak-Libanonban. 1851-ben elhagyta szülő-
faluját és követve két nagybátyja példáját 
remetének állt. Annayába ment, ahol belé-
pett a maronita rendbe, felvéve a Charbel 
nevet. 1859. július 23-án szentelték pappá 
Bkerkyben. Életét igazi remeteként és szent-
ként élte, az imádságnak és szentségimá-

dásnak 
szentelve 
idejét. A 
kolostort, 
ahol 23 
évig élt, 
igen ritkán 
hagyta el. 
1898. de-
cember 16-
án hirtelen 
rosszul lett 
szentmise 
közben, 

december 24-én hunyt el. Annayában temet-
tél el a monostor temetőjébe. Néhány hó-
nappal a halála után ragyogó fényességet 
láttak sírja körül. Testét, amely vérzett és 
verejtékezett, áthelyezték egy különleges 
koporsóba. Zarándokok ezrei özönlötték el a 
monostort, közbenjárásáért imádkozva, 
amelynek köszönhetően számos gyógyulás 
történt és sokan találtak lelki vigaszra. 
1925-ben XI. Piusz kezdeményezte boldog-
gá- és szenttéavatását. 1950-ben az eljárás 
során felnyitották koporsóját. Amelyben tel-
jes épségben találták meg testét. Ezt követő-
en megsokszorozódtak a csodás gyógyulá-
sok, s sírjához különböző vallások híveinek 
sokasága zarándokolt közbenjárását kérve. 
A csodák túlnyúltak Libanon határain, s ez 
az egyedülálló jelenség erkölcsi megújulást 
hozott, visszatérést a hithez, s a lelki értékek 
újjáéledését. 

SZENT CHARBEL IMA A KEGYELEM MEG-
SZERZÉSÉHEZ: Uram, aki végtelen szent és 
megdicsőült vagy szentjeid által, aki arra 
ösztönözted Szent Charbel szerzetest és re-
metét, hogy Jézus Krisztus útját járva éljen 
és haljon, aki megadtad neki az erőt, hogy el 
tudjon szakadni a világtól, hogy győztes le-
gyen remeteségében, a szerzetesi erények-
ben: kérünk Téged, hogy ruházz fel ben-

nünket a kegyelemmel, hogy szeressünk és 
szolgáljunk Téged, követve az ő példáját. 
Mindenható Isten, aki nyilvánvalóvá tetted 
Szent Charbel közbenjárásának hatalmát 
számos csoda és támogatás által, add meg 
(…) részére a kegyelmet az ő közbenjárása 
által. Ámen. (Miatyánk – Üdvözlégy – Dicső-
ség) 

SZENT ÁGOSTON BÚCSÚJA ÉDESANYJÁTÓL 
SZENT MÓNIKÁTÓL Vallomásainak köny-
véből: “Már küszöbön leselkedett a nap, ame-
lyen anyámnak távoznia kellett földi életéből. 
Te, Uram, tudtad ezt a napot, nekünk még 
nem volt sejtelmünk se róla. Történt, hogy ő 
és én az egyik ablakra könyökölve álltunk. A 
szállást adó ház belső kertjére láttunk onnét, 
a Tiberisparti Ostiában, ahol messze a világ 
zajától, hosszú utazásunk bajai után a tengeri 
útra gyűjtöttünk erőt. Meghitten, édesen be-
szélgettünk, csupán egymással. Fontolgattuk 
magunk között, jelenlétedben, Uram, örök 
Igazság, hogy milyen lesz majd a szentek örök 
élete, amelyet szem nem látott, fül nem hal-
lott, emberi szív föl nem fogott. Így szólott 
anyám: „Ami engem illet, fiam, nem talá-
lom én már örömömet e földi élet során 
semmiben. Mit keressek, miért éljek itt, 
nem tudom. Csupán egy dolog volt, amiért 
ideig-óráig még szívesen maradtam e földi 
tereken, hogy téged halálom előtt katoli-
kus kereszténynek lássalak. Tetézetten tel-
jesítette kérésemet az Isten, hiszen megve-
ted immár a földi boldogságot, sőt az Úr 
szolgájaképpen látlak. Mit keressek tehát 
a földön?”  Talán öt nap sem múlt el ezután, 
vagy alig valamivel több, és láz döntötte őt 
ágynak. Betegsége egyik napján ájulásba 
esett, és egy kevés ideig eszméletlenül feküdt. 
„Tehát itt temetitek el anyátokat.” Hallgat-
tam, és könnyeimmel gyürkőztem. Majd 
mindkettőnknek csakhamar ezt mondotta: 
„Földeljétek el bárhol ezt a testet. Ne okozzon 
ez nektek semmi gondot. Csak arra kérlek ti-
teket, hogy az Úr oltáránál emlékezzetek meg 
rólam, akárhol is lesztek.” Midőn ezt a kíván-
ságát, amennyire tudta, szavakba öntötte, 
elcsendesedett. 

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

egy rövid szentségimádásban!
www.monorplebania.hu

Szent Charbel


