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Amire büszkék lehetünk 
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Egyházközség 

SZENTMISÉK, 
SZERTARTÁSOK, 

TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK 
CSERKÉSZEK 
JÓ MUNKÁT!

SZENT MÓNIKA 
KÖZÖSSÉG 

ANYAI SZÍVVEL

CARITAS 
GONDOSKODÓ 

SZERETET

Imádunk téged 
Krisztus, és áldunk 
téged, mert szent 

kereszted által 
megválottad a 

világot.

HÍRLEVÉL

Zebegény Önkormányzata a Virágos Magyarországért 
Szervező Bizottságtól a templom kertjének 
gondozottságáért oklevélben kapott különdíjat. A 
virágok ültetésében cserkészcsapatunk tagjai is kivették 
részüket. 
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Szentmisék rendje 
novemberben 
november 1. vasárnap, 9:00 Mindenszentek FÜ – 
egy család elhúnyt tagjai 
november 1. vasárnap, 18:00 – pro populo 
november 2. hétfő, 18:00 Halottak napja 
november 5. csütörtök, 18:00 Szent Imre herceg 
Ü – Szikriszt és Bereczky család élő és elhúnyt 
tagjai 
november 6. péntek, 18:00 Jézus Szentséges 
Szíve – Walcz, Hunyadi és Mácsai család élő és 
elhúnyt tagjai 
november 8. vasárnap, 9:00 Évközi 32. vasárnap 
– pro populo 
november 8. vasárnap, 18:00 – elhúnyt Pál és 
hozzátartozók 
november 9. hétfő, 18:00 A lateráni bazilika 
felszentelése Ü 
november 12. csütörtök, 18:00 Szent Jozafát 
püspök és vértanú E – jószándékra 
november 13. péntek, 18:00 Magyar szentek és 
boldogok, e 
november 14. szombat, 18:00 Évközi 33. 
vasárnap – elhúnyt Mundi András és neje Gabula 
Anna 
november 15. vasárnap, 9:00 Évközi 33. vasárnap 
– pro populo 
november 16. hétfő, 18:00 Skóciai Szent Margit e 
– elhúnyt Anna 
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Hit – ahogyan 
élünk – 

tanúságtétel; 
remény – 
ahogyan 

imádkozunk – 
liturgia;  

szeretet – 
ahogyan 

szolgálunk – 
szolgáló szeretet
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november 19. csütörtök, 18:00 Árpád-házi Szent Erzsébet Ü – elhúnyt 
Nemes Erzsébet 
november 20. péntek, 18:00 
november 21. szombat, 18:00 Krisztus, a mindenség királya FÜ – elhúnyt 
Veszelei András és elhúnyt gyermekei 
november 22. vasárnap, 9:00 Krisztus, a mindenség királya FÜ – pro populo 
november 23. hétfő, 18:00 Szent Kolumbán apát e – elhúnyt Szikriszt 
Péterné Katalin 
november 26. csütörtök, 18:00 – elhúnyt Katalin 
november 27. péntek, 18:00 – elhúnyt Himmer László 
november 28. szombat, 18:00 Advent 1. vasárnapja – elhúnyt édesapa és 
lánya, Márta 
november 29. vasárnap, 9:00 Advent 1. vasárnapja – pro populo 
november 30. hétfő, 18:00 Szent András apostol Ü – elhúnyt édesapa 
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Ministránsok és cserkészek

Októberben sok év után újra indult őrs a zebegényi cserkészcsapatban. 
Az első alkalom október 10-én volt, amikor egy titkos írás megfejtése 
után ráleltünk a majmok birodalmára, és néhány ügyességi feladat 
megoldása után megmenthettük a dzsungel lakóit. Következő hétvégén 
már egy hagyományosabb őrsgyűléssel  vártuk a gyerekeket, október 
23-án pedig a forradalom hősiről emlékeztünk meg, nem egészen 
hagyományos módon. Továbbra is várjuk az érdeklődőket, minden 
szombaton 11 órakor. 

          Csóka Cecília 
          csapatparancsnok

A ministránsoknak minden hónap 3. szombatján 17:00 órakor lesz 
foglalkozás és próba. Az első alkalomra november 21-én, 17:00 órakor 
kerül sor a templomban. 
A ministránsok szolgálati rendje is kiaalakult, valamint november 1-től 
versenyt indítunk, amely december 24-ig tart. 
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A Szent Mónika közösség 
lelkiségéhez 

Elmélkedj egész hónapon 
keresztül az alábbi szöveg 
segítségével: 

„Uram, szeretném tudni, ha 
neked is úgy tetszik, mi terved 
volt velem, hogy akkor 
kereszteletlenül maradtam? 
Talán csupa kíméletből 
szabadságot kaptam a bűnre? 
Vagy nem kaptam? Hiszen 
még most is minden untalan 
hallom erről is, arról is: ne 
bántsátok, hadd töltse kedvét, 
még kereszteletlen! Bezzeg 
nem mondják a test bajára: ne 
bántsátok, hadd kapjon még 
több sebet, még gyógyítatlan! 
Mennyivel üdvösebb vala 
rögtön meggyógyulnom, s 
aztán gondozóim s magam 
ügyeskedésével úgy 
igazodnom, hogy lelkem új 
épsége biztosan megmaradjon 

végőszátnyad alatt!”.

A Szent Mónika Közösség novemberi 
imanapja: november 22. vasárnap a 

9:00 órai szentmisén
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Hirdetések 

- november 11-én 
16:30 órai kezdettel 
Szent Márton-napi 
ünnepéles felvonulás 
az óvoda udvarától a 
templomig. 
Szervezők: óvoda, 
általános iskola, 
önkormányzat, 
Caritas 

- november 19-én a 
18:00 órai szentmisét 
követően Szent 
Erzséber-napi 
imádságos 
összejövetelt tartunk 
a Szent Erzsébet 
szobornál 

- az Egyházközség 
tanácsadó 
testületének következő 
negyedévi ülésére 
december 3-án, 19:00 
órakor kerül sor a 
plébánián

Plébániahivatal 

Cím: 2627 Zebegény, Árpád út 7. 
Tel.: 27/373-124 

Adószám: 19829180-1-13 
Számlaszám: OTP 
11742094-20161970-00000000 

Plébános: Dr. Sztankó Attila 
attilasztanko1978@gmail.com 

Hivatali nyitvatartás: 
Hétfő 8:30-12:00 13:00-17:00 
Csütörtök 8:30-12:00 13:00-17:00 
Péntek 8:30-12:00 13:00-17:00 

Sürgős esetben (szentségi 
betegellátás): 0630/375-79-14 

www.hetkapolna.vaciegyhazmegye.hu

Szentmise: 
Hétfő 18:00 
Csütörtök 18:00 (január 1. után 
szentségimádás) 
Péntek 18:00 
Szombat 18:00 
Vasánap 9:00 

Szentgyónás: 
Szombat 17:30 
Vasárnap 8:30 
Minden egyéb alkalommal, amikor a hívő 
kéri. Bűnbánati liturgia az adventi időszak 
karácsonyt megelőző utolsó péntekjén, 
valamint Nagyhétfőn.

mailto:attilasztanko1978@gmail.com
http://www.hetkapolna.vaciegyhazmegye.hu
mailto:attilasztanko1978@gmail.com
http://www.hetkapolna.vaciegyhazmegye.hu
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Elsőáldozóknak

Havonta egyszer a szülők számára kateketikai 
felkészítést tartunk, amelynek során támogatást 
szeretnénk nyújtani a családi, hitvalló és közösségi 
élet szempontjaihoz. 
Kérem, hogy ezen alkalmakon legalább az egyik 
szülő és nagyszülő jelenjen meg. 
A 2015. esztendőben október 8., november 12., és 
december 10. lesznek szülői értekezletek a 
Községháza tanácstermében (2627 Zebegény, 
Árpád út 5.) 19:00 órai kezdettel. 
A november 12-i alkalom témája: a megtérés, 
annak lelki tartalma, útjai, és az istenkép 
kialakulása 
A december 10-i alkalom témája: a hit és annak 
fejlődése (a gyermek hite, a gyerekes és éretlen hit, 
a serdülők hite, a felnőtt és érett hit). 

Tudnivalók az Oltáriszentségről (2.) 

Az eucharisztikus ünneplés megnevezései: szent 
áldozat; szentmise; szentmise-áldozat; az Úr 
lakomája; kenyértörés; az Úr szenvedésének, 
halálának és feltámadásának emlékezete; liturgia. 
A római liturgia rendes formájában a szentmise két 
fő résszel rendelkezik: igeliturgia és áldozati 
liturgia. Az igeliturgia során halljuk Isten hozzánk 
szóló örök üzenetét az ószövetségi és újszövetségi 
Írásokból. Az áldozati liturgia során felajánljuk az 
eucharisztikus eledelnek szánt kenyeret és bort, a 
pap átváltoztatja a kenyeret Urunk, Jézus Krisztus 
testévé és vérévé és a szentáldozás szertartásában 
kiosztja a Kenyeret és Bort a jelenlévő híveknek. 
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1994-ben rendkívüli népszámlálást tartottak Svájcban, ahol azt is 
vizsgálták, hogy egy személy vallását továbbviszik-e az utódok. Az 
eredmény több mint meghökkentő: a családban egyedül az apa 
vallási gyakorlata az, ami meghatározza, hogy a gyerekek a 
jövőben járnak-e templomba vagy sem. 

Anélkül, hogy statisztikai 
adatokkal bombáznánk az 
olvasót, íme néhány adat. 
– Ha az apa és anya is 
rendszeres templomba járó, 
akkor a gyermekek 33 
százaléka rendszeres 
templomba járó lesz. 
– Ha az apa nem rendszeres 
templomba járó, de az anya 
igen, akkor a gyermekek 3 
százaléka rendszeresen 
templomba jár. 
– Ha az apa nem gyakorolja 
hitét, míg az anya 
rendszeresen, akkor a 

gyerekek 2 százaléka lesz rendszeresen templomba járó. 

Az eredmény megdöbbentő, de megerősíti azt, amit a pszichológusok, 
kriminológusok és a keresztény értékek szerint gondolkodók tudnak: nem 
lehet ellenszegülni a teremtett rend biológiájának. Az apai befolyás, attól 
kezdve, hogy a nemzés során meghatározza a gyerek nemét, mindaddig, hogy 
milyen rítusú temetést kap, nincs arányban a rábízottakkal és az erősen 
csökkentett szereppel a nyugati liberális társadalomban. 
Az anya szerepe mindig is elsődleges marad a meghittség, gondoskodás és 
nevelés szempontjából. Egyetlen apa sem képes helyettesíteni ezt a fajta 
kapcsolatot. Hasonlóképpen igaz, hogy amikor a gyermek belép abba a 
korszakba, amit az otthon helyett a baráti kör jelent, egyre növekvő 
mértékben vesz példát apjáról. Ahol az apa közömbös, nem odaillő, vagy 
éppen hiányzik, akkor az elkülönülés és a bekapcsolódás még nehezebb. Ha a 
gyerekek azt látják, hogy az Egyház „női és gyerekdolog”, ennek megfelelően 
járnak el: nem járnak oda, vagy csak sokkal ritkábban. 
Érdekes módon tudat alatt a felnőtt nők és férfiak is levonják a 
következtetést, hogy apu távolléte azt jelzi, hogy a templomba járás nem 
igazán „felnőttes” dolog. Az elköteleződés szemszögéből az anyai szerep a 
bátorításé és a bíztatásé, de nem ez az elsődleges a felnőtt utód döntésében. 
A megállapítások ugyan a svájci népességre vonatkoznak, de minden 
bizonnyal hasonló eredményű megállapításokra jutnának más nyugati 
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országokban is, ahol nagy számban találhatók családok egyedülálló szülővel, 
valamint bonyolult mostoha kapcsolatokkal, vagy ami rosszabb, vándorló 
férfiszemélyekkel (nevelőapákkal) a háztartásban, akiket nem érdekelnek a 
„párjuk” gyermekei. 
A hiányzó apa – bárki hibájából volt is a válás és bármennyire hűséges is az 
illető egyházához – valószínűleg nem fogja az engedélyezett, rövid „láthatási 
időt” gyermekével a templomban tölteni. Az egyik egyházközségben az egyik 
fiatal srác arról számolt be, hogy választania kellett, hogy templomba megy, 
avagy a vasárnapot apuval töltse negyven mérfölddel távolabb, pecázással és 
focival. Egy másik, tizenegy éves fiú választása még nehezebb volt: a földi 
vagy az égi Atya között, a szeretet és lojalitás keresztkötelékei között. Saját 
kudarcai által erőltetett, gyötrő érettséggel döntött úgy, hogy a mennyei Atya 
jobban megérti távollétét, mint a „földi” apja. 
Nagy igazság tehát: ha nincs apa – nincs család – nincs hit. A férfiak 
megnyerése és megtartása alapvető fontosságú a hitközösség számára, és 
életbevágó minden anya munkájához, valamint gyermekeink jövőbeli 
megváltása szempontjából.
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