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MAGVETÉS 
MONOR, MONORIERDŐ, VASAD KATOLIKUS HÍRLEVELE 

NAGYSZÜLŐK ÉS IDŐSEK 1. VILÁGNAPJA Ferenc pápa feb-
ruár 2-án hírdette ki: “A Szentlélek ma is ébreszt bölcs gondola-
tokat és szavakat az idősekben: hangjuk értékes, mert Isten 
dicséretét énekli és őrzi a népek gyökereit. Emlékeztetnek ben-
nünket arra, hogy az öregség ajándék, és hogy a nagyszülők 
összekapcsolják a nemzedékeket, hogy az élet és hit tapasztala-
tait közvetítsék a fiataloknak. Gyakran elfelejtjük a nagy-
szülőket, és elfelejtjük, micsoda gazdagság forrásozik 
a gyökerek megőrzéséből és továbbadásából. Emiatt 

úgy döntöttem, hogy bevezetem a nagyszülők és idősek világ-
napját, amelyet minden évben július negyedik vasárnapján fogunk tartani az egész Egyházban, kö-
zel Szent Joachimnak és Szent Annának, Jézus „nagyszüleinek” emléknapjához.”  Szent Joachim és 
Szent Anna Mária szülei voltak. Tőlük tanulta az életet. Alázatott, egyszerűséget és Isten 
szeretet. Nem sejtve, hogy kislányukra mekkora küldetés fog nehezedni az emberiség üdvösségé-
nek történetében.Ódaadóan és imádságos szeretettel forduljunk nagyszüleink és időseink felé. 

ÉVKÖZI IDŐ

JÚLIUS

02. Elsőpéntek 18:00 Sarlós Boldogasszony ünnepi szentmise a nagytemplomban

06. kedd 18:00 Életige szentmise - minden testvérünknek, aki a havi igét megéli

22. csütörtök 07:00 Szent Mária Magdolna ünnepe

25. vasárnap 09:30 Nagyszülők és idősek 1. világnapja

27. kedd 18:00 Szent Charbel - Betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása
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SZENT CHARBEL MAKHLAUF EMLÉKNAPJA 
A “Közel-Kelet Pió atyjának” is hívják Libanon 
nagy szentjét (1828. május 8. - 1898. december 
24.) VI. Pál pápa 1965. december 5-én bol-
doggá, majd 1977. október 9-én szentté 
avatta. A szent életében sok csoda történt, sok 
embernek segített imádságával és tanácsaival. 
Minden évben több mint kétmillió hívő zarán-
dokol Annayába, a Szent Maron-kolostorba, 
Szent Charbel sírjához. A szent remete azt ke-
reste életében, „hogyan adhatja vissza az Úrnak 
mindenét”. A mai világban felmerül a kérdés, 
hogy mi az értelme az ilyen életnek és a „mai 
társadalomban lehet-e haszna”. A történelem 
távlatában persze éppen azokról az emberekről 
emlékeznek meg igazán, akik életüket „minden 
érdek nélkül Isten dicsőségére és az emberek 
szolgálatára áldozták”. Charbel atya számára az 
Eucharisztia volt a legfontosabb erőforrás. Az 
Oltáriszentség előtt nagy sóhajokat hallatott, 
„ami a szentostyában rejtező Isten iránti hatal-
mas szeretetének egyik kifejezése volt. Amikor 
Krisztus testéből evett és Krisztus véréből ivott, 
látszott, hogy a világ legédesebb lakomáján 
vesz részt. Sehol másban nem érzett élvezetet, 
sem nyugalmat, sem örömet, csak az Oltári-
szentség előtt vagy a szentmisén.” Nagy hittel  

és bizalommal merült el Isten jelenlétében, „a 
földön térdelve olyan örömmel és forró áhítat-
tal imádkozott, hogy az teljesen átragadt rend-
társára.” Az Oltáriszentség előtt töltött idő 
igazi szívügye volt. Mint egy szerelmes, 
„ideje legnagyobb részét térden állva az Oltári-
szentség előtt töltötte, teljes eksztázisban. Lelke 
az Isten iránti szeretet tüzében égett.” Csodás 
események miatt a sírjából kiemelt koporsóját 
a kolostor templomának egyik oratóriumában 
helyezték el. Teste épen maradt. Sírját a vi-
lág négy égtája felől keresik fel a zarándokok. 
Közbenjárására sok csodás imameghall-
gatás és gyógyulás történt. Sok szenvedő 
beteg és Istent kereső ember köszönheti neki a 
gyógyulást és a szabadulást szinte kilátástalan 
helyzetekből. Tisztelete már az egész világon 
elterjedt, és hazánkban is sokan ismerik. „Mi 
van nekünk ezen a világon?” – kérdésre Szent 
Charbel atya, az életével válaszolt: „Zarándo-
kok vagyunk, s az örökkévalóság felé 
tartunk.” A napi könyörgés is szépen kifejezi a 
szent életét: „Istenünk, te szent Charbel Makh-
louf áldozópapot a remeteség magányos harcá-
ra hívtad meg, és az életszentség sokféle ado-
mányával halmoztad el. Kérünk, add, hogy éle-
tünk keresztjeit mi is szent Fiadhoz hasonlóan 
készséges lélekkel vállaljuk és így országába 
eljussunk.” Kivételes lelkiereje volt: az 
égből merítette. Idén a járvány miatt 
nem volt lehetőség a Beteg Világnapján 
testvéreinknek a kenetet közösségben kiszol-
gáltatni. Aki szentgyónást végez és szeretne 
rézesülni a Betegek kenetében idén kérjük,  
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hogy jöjjön el Szent Charbel emléknapján  
18:00 szentmisére. A szentmisében mind-
azokért imádkoznuk, akik felírják szándéku-
kat egy papírra és a sekrestyében Teri mamá-
nak vagy az irodában hivatali időben leadják 
vagy a szentmise előtt az oltárra helyezik. 

NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONG-
RESSZUS 2021. SZEPTEMBER 5-12. BUDA-
PEST Aki regisztrál a 2021. szeptember 12-i 
pápai szentmisére az alábbi regisztrációs kódot 
kell beírni a csoporthoz. Csoport regisztrációs 
kód: IEC-FL6P Kérem, hogy aki regisztrált egy 
e-mailt küldjön nekem: plebanos@monorple-
bania.hu címre. 

NAGYBOLDOGASSZONY BÚCSÚ Templo-
munk és közösségünk ünnepe augusztus 15-
én, vasárnap a 09:30 szentmisében lesz 
megtartva. Ha lehet szervezzük úgy az életün-
ket, hogy minél többen imádkozhassunk ezen a 
napon hálatelt szívvel együtt. 

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. 

IGELITURGIA Júliusban 18:00-kor szombat 
esténként igeliturgia lesz templomunkban. 
Július és augusztus első hetének hétköznapjain 
a nyári tábori szolgálatok miatt igeliturgia lesz. 

KARITÁSZ ÖNKÉNTESEK Szeretettel hívjuk a 
testvéreinket a plébániai karitászba önkéntes 
szolgálatra. A szegények és elhagyatottak 
evangéliumi szolgálata lelkileg nagyon meg 
tud erősíteni hitünkben. Alkalmanként vagy 
rendszersen is be lehet kapcsolódni. Jelent-
kezni Veronikánal lehet a plébánián. A plébáni-
ai karitászunk szolgálatához adományok a plé-
bánián bármikor leadhatók.  

ELSŐPÉNTEKI ALKALMAK Július és augusz-
tus folyamán elsőpénteki szentmisét és litániát 
csak a monori Nagyboldogasszony-templom-
ban tartunk a kiírt beosztás alapján. 

JÚLIUSI LITURGIKUS BEOSZTÁS 
RÖVIDÍTÉSEK 

JSZK - Jézus Szíve-kápolna, Újtelep 
NBT - Nagyboldogasszony-templom, Monor 

MSZJ - Munkás Szent József-kápolna, Monorierdő 
CFK - Boldog Charles de Foucauld, Vasad 

02. elsőpéntek 17:30 NBT gyóntatás 18:00 
NBT Sarlós Boldogasszony ünnepe, szentmise 

04. Évközi 14. vasárnap Ma a világ minden 
országában a Szentszék javára van gyűjtés! 
08:00 JSZK szentmise, Urr  09:30 NBT szentmi- 

ÉVKÖZI IDŐ



2021. JÚLIUS WWW.MONORPLEBANIA.HU III. ÉVF.  6. (18). SZÁM

sében, Urr 11:00 MSZJ igeliturgia, Fazakas 17:00 
CFK igeliturgia, Hován 18:00 NBT igeliturgia, 
Huszthy 

06. kedd 18:00 Életige szentmise 

11. Évközi 15. 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 

18. Évközi 16. vasárnap 08:00 JSZK szentmi-
se, Urr  09:30 NBT szentmisében, Urr 11:00 MSZJ 
igeliturgia, Hován 17:00 CFK igeliturgia, Huszthy 
18:00 NBT igeliturgia, Fazakas 

22. csütörtök 18:00 Szent Mária Magdolna, ün-
nepi szentmise 

25. Évközi 17. vasárnap Nagyszülők és 
idősek 1. világnapja 08:00 JSZK igeliturgia, 
Fazakas 09:30 NBT szentmise, Urr 11:00 MSZJ 
szentmise, Urr 17:00 CFK szentmise, Urr 18:00 
NBT igeliturgia,  Kazi 

26. hétfő 07:00 Szent Joachim és Anna ünnepi 
szentmise 

27. kedd 18:00 Szent Charbel emléknapja - Be-
tegek kenetének közösségi kiszolgáltatása és 
imádság a szentmisében gyógyulásokért. 

IMÁDSÁG A NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS 
KONGRESSZUSÉRT Mennyei Atyánk, minden élet 
forrása! Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát 
értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő 

Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük! Ő 
Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvo-
sunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő 
erejét és örömét elvigyük minden emberhez! Add, 
hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kong-
resszus ünneplése egész hívő közösségünk, főváro-
sunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására 
szolgáljon. Ámen! 

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!
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