„Ti is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki templommá.”
(1Pét 2,5)

MONORIEDEI katolikus kápolna
Szeretettel köszöntjük a monorierdei római katolikus egyházközség nevében!

Monorierdőn a kápolna felépülése előtt az iskolában és családi házaknál
gyűltek össze a hívek közös imára. Ahogy növekedett a közösség, úgy
növekedett a vágy is egy saját "lelki otthon" után. A kommunizmus évei alatt
csak "üdülő" címén engedélyezték az egyháznak az építkezést. A telket
1984-ben kapták, és 1986 májusában indult meg az építkezés. A terveket
Szauer Tibor építészmérnök készítette. Az építkezést Vér László
egyházközségi gondnok irányította. A kápolnában 1987 decemberétől
minden vasárnap és első pénteken van szentmise. A kápolna szentelését
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végezte.
A harangtorony 2003 tavaszán készült el. A 100 kg-os harangot
Lengyelországban öntötték. A harang szerelési munkáit Farkas Titusz
végezte. A harangot 2003. május. 1-jén Pásztor Győző kanonok áldotta meg.
Mindennap megszólal reggel 8-kor, délben, és este 7 órakor, hogy imára
hívja a monorierdei embereket.
A kápolna védőszentje Munkás Szent József. A kápolna búcsúünnepe május
1-jén van.

A II. Vatikáni zsinat óta az egyház és a templom nem egy
”hely” csupán, hanem sokkal több: az Isten és az egymást
szerető emberek közössége. Ennek az egyháznak az építése
mindannyiunk közös feladata, felelőssége. Különböző
programokat szervezünk, hogy a közösség összetartását
erősítsük: kirándulásokat, kézműves foglalkozásokat, nyári
napközis tábort szervezünk. A fiataloknak lehetőségük van a
közös sportolásra, játékra, csócsó versenyek rendezésére.
Karácsonyi készületünkhöz tartozik, hogy közösen kötjük
meg az adventi koszorút, és a gyerekek pásztorjátékkal
készülnek a karácsonyra.
A kápolna sekrestyése: Sebán Józsefné.
Hitoktató: Urbán Lászlóné, Sándor Otília
Lelkipásztori segítő: Török László diakónus, Fazakas Zsolt akolitus.
Egyházi támogatást (adományt): Sebán Józsefnénél lehet fizetni
Kérjük, támogassák közösségünket!
A kápolna hittantermében közösségi összejöveteleket tartunk:
Hétfőn 16.00-tól ifjúsági hittan.
Szerdán 15.30-tól gyermekeknek foglalkozás.
17.30-tól szentségimádás,
18.00-tól Bibliaóra felnőtteknek.
Érdeklődni lehet: Urbán Ildikó /0620 9407272/
Kéthetente szerda délután baba-mama foglalkozás.
Érdeklődni lehet: Fazakas Anita /0630 4210125/

Szentségek vételére való felkészülés:
A keresztelést 2 hónappal előbb kérjük
jelezni! Szeretnénk, hogy megismerjék közösségünket, bekapcsolódjanak annak életébe.
(Pl.: szerda délután, vagy vasárnap a szentmiséken)
Elsőáldozási felkészülés a monori közösséggel közösen történik.
Hitoktatás
Az óvodában szerdánként 10-től, az iskolában keddenként 12.15-től vannak hittan órák.
Szervezünk külön napközis, hittanos ifjúsági táborokat.
Kedves testvéreink!
Minden évben a személyi jövedelemadó 2 x 1 százalékáról
dönthetnek. Kérjük az alábbiak támogatását.
Magyar Katolikus Egyház, technikai szám: 0011
Az egyházadó (egyházi hozzájárulás): a keresettel
rendelkezők
jövedelmük 1%-val támogatják az
egyházközséget.
Hivatalos irodai idő a monori plébánián:
Hétfő: 1o-12, kedd: 1o-12, 16-17,Szerda:1o-12, Péntek:1o-12, 16-17
Elérhetőségeink: Plébánia tel: 29 /412-223; 22oo Monor Kossuth L.u.83
Csáki Tibor plébános
Imádságok:

Gondjaink átadása
Uram, átadom neked minden gondomat, melyek saját személyem vagy hozzá -tartozóim miatt
nyugtalanítanak, és átadom Neked minden lelki és testi szenvedésemet. Hiszem, amit Szent Péter
apostol által üzensz nekem: "Minden gondotokkal forduljatok Hozzá, mert Neki gondja van rátok:"
Uram, minden gondomat a kezed-be teszem, tégy vele, amit akarsz! Mostantól fogva minden
gondom a Tied. Gondjaimmal együtt átadom Neked minden aggodalmamat, kínzó érzéseimet is,
melyek nyugtalanítanak és mindig újra feltörnek bennem, sőt kínoznak és szerencsétlenné tesznek.
Minden bizonytalanságot és aggodalmat eltöröl bennem az a bizalom, hogy neked gondod van rám.
Nem akarom többé magamban mindig csak a jót, másban pedig csak a rosszat látni. Rád hagyom
minden helyzet és körülmény megítélését. Átadok Neked mindent, ami engem nyomaszt és megfélemlít. Átadom betegségemet, Uram! Hálát adok Neked és áldalak Téged, hogy határozottan
felszólítasz: az aggodalmaskodás, bosszankodás, siránkozás és boldogtalanság helyett inkább
Benned bízzak, és engedjem, hogy te gondoskodj rólam. Köszönöm, hogy arra hívtál, hogy vidám és
boldog életet éljek Veled. Amen

Ima a monorierdei közösségért
Mindenható és irgalmas Isten, ég és föld teremtője. Hallgasd meg szeretett gyermekeid imáját! Töltsd
be fényeddel Monorierdő községét, amit most Neked ajánlunk, ahol olyan régóta akarnak az
emberek megismerni és szeretni Téged! Tárd ki az ajtókat és a szíveket, hogy Fiad beköltözhessen! Úr
Jézus Krisztus, az emberiség testvére! Te ismered örömünket, fájdalmunkat, szükségünket. Engedd,
hogy felismerjünk Téged, mint Megváltónkat és üdvözítőnket! Adj nekünk vágyakozást és reményt
egy Istenben gyökerező élet után! Áldd meg mindazokat, akik keresik az igazságot! Adj erőt és
bátorságot azoknak, akik országod eljöveteléért fáradoznak! Szentlélek, szeretet lelke! Újítsd meg
pünkösd csodáját egyházadban itt és most! Készíts fel minket, hogy befogadhassuk ajándékaidat,
melyekkel el akarsz halmozni minket. Szűz Mária, Megváltónk édesanyja! Rád bízzuk a
Monorierdőn lakó embereket, érintsd meg szívüket! Vezesd őket szeretett Fiadhoz! Ti összes
szentjeink, akik különös módon megismertétek és megéltétek Isten Igéjét, imádkozzatok értünk,
hogy Isten országa láthatóvá váljék bennünk és általunk. Amen

