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MAGVETÉS 
MONOR, MONORIERDŐ, VASAD KATOLIKUS HÍRLEVELE 

JÉZUS SZIVE HÓNAP XII. Pius pápa (1939-58) vezette be fő-
ünnepként a pünkösd utáni 2. vasárnapot (Úrnap nyolcadát) 
követő péntekre Jézus Szent Szíve ünnepét. Ezenkívül a Jézus 
Szíve tisztelet ideje minden elsőpéntek és a június hónap. Már 
a középkorban fellelhető a Jézus Szíve tisztelet, de általános 
nagy fellendülés Alacoque Szent Margit látomásai 
(1673-75) nyomán bontakozott ki az Egyházban. A Jézus Szíve 
tisztelet terjedésében nagy szerepe volt Alacoque Szent Margit 
gyóntatójának, a jezsuita Szent Colombiere Kolosnak. A jézusi 
kinyilatkoztatásban az Úr különösen az emberi hálát-
lanságot fájlalta, s ezért engesztelést, a hónap első 
péntekén gyónást és áldozást kért. A felvilágosodás, a 

protestantizmus, ill. a jozefinizmus nem kedvezett a Jézus Szíve tisztelet terjedésének. 1814-től a 
visszaállított Jézus Szíve tisztelet ismét legfőbb tömegpasztorációs programmá lett, és az Egyház a 
társadalom, az emberi megbékélés, és a szociális megújhodás orvosságaként hirdette meg. 1765: 
engedélyezte XIII. Kelemen pápa (1758-69) a lengyel püspököknek, hogy bizonyos keretek között 
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JÚNIUS

01. kedd 18:00 Életige szentmise - minden testvérünknek, aki a havi igét megélik

04. Elsőpéntek - szentgyónás, szentáldozás, szentmisén való részvétel

06. vasárnap Úrnapja - 09:30 ünnepi szentmise és körmenet a templomkertben

11. péntek - 18:00 Jézus Szíve-kápolna búcsúja

20. vasárnap Elsőáldozás és Te Deum 09:30 Nagyboldogasszony-templom



2021. JÚNIUS WWW.MONORPLEBANIA.HU III. ÉVF.  5. (17). SZÁM
bevezessék Jézus Szíve miséjét és officiumát, melyet IX. Pius pápa 1856-ban az egész Egyházra kiter-
jesztett. XIII. Leo pápa (1878-1903) 1899-ben hagyta jóvá a Jézus Szíve litániát az egész Egyház 
számára. XI. Pius 1928-ban a Miserentissimus Redemptor enciklikában már összefoglalást adott a 
Jézus Szíve tisztelet teológiai alapjairól. XII. Pius pápa a Haurietis aquas enciklikájával emlékezett 
meg a 100 évvel korábban bevezetett ünnepről. A Jézus Szíve tisztelet dogmatikai megalapo-
zása a Szentírásra megy vissza és a Jézus Szíve tiszteletben magát az Istenembert, magát Jézust 
ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte. Az egyházi dokumentumok szerint a szív 
nem pusztán jelképe Jézus szeretetének, hanem valóságos emberségének kifejezése, melyet áldo-
zatul adott értünk. A Szentírásban és a hagyományban a szív nem csupán jelkép, hanem az egész 
embert kifejező fogalom, mely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot. A testben megnyilvánu-
ló személyesség belső központja, ahol a személyes elhatározások és a külső kapcsolatok megszület-
nek. A szívben nemcsak Jézus emberi, hanem istenemberi szeretetének is jelképét látjuk, amely 
egyszerre tükrözi az Atya iránti és az emberek iránti szeretetet. Mivel a Jézus Szíve tisztelet a szíven 
keresztül az isteni személyre vonatkozik, azért ezt az imádó kultusz körébe soroljuk. A Jézus Szíve 
tisztelet megnyilatkozási formái: az engesztelés, a viszontszeretet, Krisztus követése és önmagunk 
felajánlása. Az engesztelés lényegében bekapcsolódás abba az engesztelésbe, amelyet Jézus mint 
főpap az Atya elé visz, de az ellene elkövetett sértés jóvátétele is. Önmagunk fölajánlása azt fejezi ki, 
hogy egyesülni akarunk a szeretettel, mellyel Isten szerette a világot, és minden fáradozásunkat, 
munkánkat, szenvedésünket ennek érdekében tesszük és viseljük. Alacoque Szent Margit volt az 
első, aki a Szent Szív különös oltalmába ajánlotta magát. E fölajánlást később egészen napjainkig 
jámbor egyének és közösségek, városok és nemzetek követik. XI. Pius pápa (1922-39) az Egyházat is 
Jézus Szent Szíve oltalmába ajánlotta. 

JÉZUS SZÍVE BÚCSÚ A monori származású 
MÉSZÁROS CSABA atyát hívtam meg az ünnepi 
alkalomra (június 11-én, 18:00, Jézus Szíve-
kápolna - Újtelep). Csaba atya a monori temp-
lomban és az ott szolgáló atyák nyomán ébredt 
rá hivatására és lépett be az egyházmegyei 
szemináriumba. Tavaly ünnepelte papi szolgá-
latának 25. évfordulóját. A búcsú szónokaként 
fogja ezüstmisés áldását adni a jelenlévőkre. 
Imádkozzunk ezért a találkozásért és az atya 
szolgálatáért. Szeretettel várjuk a testvéreket. 
Ezen az estén a Nagyboldogasszony-templom-

ban nem lesz szentmise! 

ELSŐÁLDOZÁS 2021. június 20-án, vasárnap  
09:30-tól kerül sor. Gyermekeink a hitoktatók 
vezetésével az elmúlt hónapokban is készültek 
erre a ragyogó alkalomra. 

NYÁR - a hosszú bezártság után biztosan töb-
ben útra kelnek, hogy szeretetteiket megláto-
gassák. Ha előre készülünk, akkor szentmisére 
is el lehet jutni. Ebben segít a miserend.hu - 
melynek applikációja is van. Ne felejtsük el, 
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hogy minden körülmény között és mindenütt 
Krisztus tanúi vagyunk a nyár folyamán is.  

EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS fizethető a plébá-
nia irodában, a templom előterében elhelyezett 
csekken vagy átutalással a plébánia számla-
számára: 11742056-20052755 OTP Bank. 
Minden segítséget és hozzájurást tisztelettel 
köszönünk! 

FELVÉTELI BÁRKA BÖLCSŐDÉBE Szeretettel 
várjuk a plébánia családi bölcsődéjébe a felvé-
teliző családokat. Felvételi kérelmüket e-
mailben jelezzék és néhány sort írjon a család 
magáról, hitéletéről, miért egy plébániai böl-
csődébe szeretné hozni gyermekét. Kérem, 
hogy akik nem Monorról jelentkeznek kérjenek 
plébánosi ajánlást a helyi atyától. E-mail: ple-
banos@monorplebania.hu Határidő: június 
11. péntek. 

ELSŐPÉNTEKES BETEGLÁTOGATÁS Az elmúlt 
hónapokban 3 testvérünket veszítettük el, 
akikhez minden elsőpénteken a szentgyónást 
és szentáldozást elvittük. Biztos vannak otthon 
olyan testvérek, akik már nem tudnak jönni 
templomban, de szeretnének élni a szentsé-
gekkel. Nagyszülők, szülők, betegek. Mi min-
den hónapban egyeztetett időpontban el-
visszük a szentségeket. Kérjük jelezzék igényü-
ket nekem személyesen, vagy e-mailben: ple-
banos@monorplebania.hu - Pontos név, ház-
szám, egy elérhetőség! - Ne hagyjuk betegein-
ket Krisztus szeretete nélkül! 

GYÓNTATÁS Szeretettel várom a testvéreket az 
esti szentmisék előtt szentgyónásra. Ha valaki-
nek hétközben lenne alkalmas kérem keressen 
személyesen vagy telefonon: +36303308088 

JEGYESOKTATÁS Július 3-án, szombaton 
10:00-12:00 között a templomban. 

WEBJELENLÉTÜNK Kérjük a tesvéreket hogy 
tájékozódjanak a honlapunkon: monorple-
bania.hu - a napi változásokról a facebook.-
com/monorplebania értesít a leggyorsab-
ban, a monori katolikus közösségi média oldal  
a monorita.com a nyáron átalakítás alatt lesz, 
szentmiséket nem közvetítünk, de média anya-
gokat időnként fogunk feltenni.  

JÚNIUSI LITURGIKUS BEOSZTÁS 

RÖVIDÍTÉSEK 
JSZK - Jézus Szíve-kápolna, Újtelep 

NBT - Nagyboldogasszony-templom, Monor 
MSZJ - Munkás Szent József-kápolna, Monorierdő 

CFK - Boldog Charles de Foucauld, Vasad 

01. kedd 18:00 Életige szentmise 

04. péntek 08:00 JSZK gyóntatás és szentmise, 
litánia 15:00 MSZJ gyóntatás és szentmise, litánia 
17:30 NBT gyóntatás 18:00 NBT szentmise, litá-
nia, szentségimádás és alatta gyóntatás 

06. vasárnap ÚRNAPJA 08:00 JSZK szentmi-
se, Urr 09:30 NBT szentmise Urr 11:00 MSZJ 
igeliturgia, Hován 17:00 CFK igeliturgia, Hován 
18:00 NBT igeliturgia Heckenast 
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11. péntek 18:00 JSZK Búcsúi szentmise, Mészá-
ros Csaba atya - ezen a pénteken a Nagyboldog-
asszony-templomban nem lesz liturgia. 

12. szombat 18:00 NBT, igeliturgia, Gajdos 

13. Évközi 11. vasárnap 08:00 JSZK igeli-
turgia Fazakas 09:30 NBT szentmise, Urr 11:00 
MSZJ szentmise, Urr 17:00 CFK szentmise, Urr 
18:00 NBT igeliturgia,  Huszthy 

18. péntek 16:00 elsőáldozók és szülők gyóntatá-
sa a Nagyboldogasszony-templomban. 

20. Évközi 12. vasárnap 08:00 JSZK szent-
mise, Urr 09:30 NBT ELSŐÁLDOZÁS a szentmisé-
ben, Urr 11:00 MSZJ igeliturgia, Kazi 17:00 CFK 
igeliturgia, Huszthy 18:00 NBT igeliturgia, Kazi 

27. Évközi 13. vasárnap 08:00 JSZK igeli-
turgia, Gajdos 09:30 NBT szentmise, Urr 11:00 
MSZJ szentmise, Urr 17:00 CFK szentmise, Urr 
18:00 NBT igeliturgia,  Fazakas 

ELÉRHETŐSÉGEINK 
Plébánia hivatal 
• 08:00-12:00 hétfő, kedd, szerda, péntek - Tele-

fon: 06 29 412 223 csak hivatali időben elérhető 
E-mail: iroda@monorplebania.hu Sírmegvál-
tás ügyében lehetőség van elektronikus ügyin-
tézésre is és telefonos tájékoztatásra hivatali idő-
ben! 

Plébános 
• Kedd 16:00-17:30 fogadóóra a plébánián 

Mobil: +36 30 330 80 88 E-mail: pleban-
os@monorplebania.hu Skype: urripoly (üzenet 
és hanghívás) 

Jézus 12 ígérete azok javára, akik hittel sze-
retik, tisztelik és szolgálják az Ő isteni Szívét: 
1. Megadom nekik az állapotukhoz szükséges 

kegyelmeket. 
2. Családjaiknak megadom a békét. 
3. Minden bánatukban megvigasztalom őket. 
4. Életükben és különösen haláluk óráján biztos 

menedékük leszek. 
5. Minden vállalkozásukat megáldom. 
6. A bűnösök szívemben megtalálják az irgalom 

forrását és vég nélküli tengerét. 
7. A lanyha lelkek buzgókká lesznek. 
8. A buzgó lelkek nagy tökéletességre jutnak. 
9. Megáldom a házakat, ahol Szívem képét ki-

függesztik. 
10. Azoknak, akik a lelkek megmentésén dolgoz-

nak, olyan erőt adok, hogy még a legmegrög-
zöttebb bűnösöket is megtérítik. 

11. Azok neveit, akik ezt az ájtatosságot terjesztik, 
szívembe írom, és onnan soha ki nem törlöm. 

12. Mindazok, akik kilenc egymás utáni hónap 
első péntekjén megáldoznak, nem halnak meg 
kegyelem nélkül, se a nekik szükséges szent-
ségek vétele nélkül. Isteni Szívem biztos me-
nedékük lesz az utolsó pillanatban. 

Szombat esti 
szentmise vagy igeliturgia változásokról pénteken 
este a plébánia facebook oldalán talál információt 

változás esetén!
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