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Kirándulás 
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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

Jó időjárási viszonyok esetén október 3-án a gyermekek 
és fiatalok számára kirándulást és szallonasütést 
szervezünk a Hegyes-tetőre. Indulás 9:30-kor a 
templom elől. Természetesen a kirándulásra a szülőket 
is nagy szeretettel várjuk.
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Szentmisék rendje 
októberben 
október 1. csütörtök 18:00 A Gyermek Jézusról 
nevezett (Lisieux-i Szent Teréz szűz és 
egyháztanító 
október 2. péntek 18:00 Szent Őrzőangyalok – † 
Erzsébet és Sándor 
október 3. szombat 18:00 Évközi 27. vasárnap – 
pro populo 
október 4. vasárnap 9:00 Évközi 27. vasárnap –  
† Here György és neje Mária 
október 5. hétfő 18:00 
október 8. csütörtök 18:00 Szűz Mária, Magyarok 
Nagyasszonya, Magyarország Főpátronája (FÜ) 
október 9. péntek 18:00 Szent Dénes és társai 
vértanúk 
október 10. szombat 18:00 Évközi 28. vasárnap  
– élő testvérekért 
október 11. vasárnap 9:00 Évközi 28. vasárnap – 
pro populo 
október 12. hétfő 18:00 – Jószándékra 
október 15. csütörtök 18.00 A Jézusról nevezett 
(Avilai) Szent Teréz szűz és egyháztanító – † 
Bertényi Mártonné Teréz és Pierer Mihályné 
Julianna; Pierer László és Gánó László 
október 16. péntek 18:00 Szent Hedvig 
szerzetesnő – † Zoltán és Márta 
október 17. szombat 18:00 Évközi 29. vasárnap – 
a Pálmai család † tagjaiért 
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Hit – ahogyan 
élünk – 

tanúságtétel; 
remény – 
ahogyan 

imádkozunk – 
liturgia;  

szeretet – 
ahogyan 

szolgálunk – 
szolgáló szeretet

Amennyiben az időjárási viszonyok nem 
kedveznének a kirandulásnak, úgy a fiatalokkal 
és gyerekekkel vonattal elmegyünk a 
nagymarosi ifjúsági találkozóra. Bővebb 
információkat a hitoktatón keresztül kaphatnak 
a szülők, illetve a plébánia honlapján és 
facebook oldalán.
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október 18. vasárnap 9:00 – pro populo 
október 19. hétfő 18:00 De Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák 
áldozópapok és társaik, észak-amerikai vértanúk – Himmer Ágostonné 
Mária és családtagjai 
október 22. csütörtök 18:00 Szent II. János pál pápa – † Béla 
október 23. péntek 18:00 Kapisztán Szent János áldozópap – Hálából, 
valamint † Lőrinc Imréné és Hunyadi Anna 
október 24. szombat 18:00 Évközi 30. vasárnap – egy család élő és † tagjaiért 
október 25. vasárnap 9:00 Évközi 30. vasárnap – pro populo 
október 26. hétfő 18:00 – † Szikriszt Péterné Katalin 
október 29. csütörtök 18:00 – Kapás László atya (születésnap) 
október 30. péntek 18.00 – Németh és Klemm család † tagjai 
október 31. szombat 18:00 Mindenszentek – pro populo 
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Ministránsok és cserkészek

Cserkészek-Október 

Idén, lassan de biztosan elkezdtük a cser-készévet. Megindultak az 
őrsgyűlések a már meglévő őrsöknek. Azonban idén szeretnénk ha kis 
csapatunk újabb ta-gokkal bővülne, ezért szeretettel várunk minden lelkes 
2.-4. osztályos érdeklődőt. Mi cserkészek olyan módon próbálunk felkészülni 
az életre, hogy sok hétköznapi, és kevésbé hétköznapi helyzetekkel 
szembesítjük a gyerekeket és magunkat. Fontos számunkra, hogy mindez 
természet közelben, illetve a Jóisten jelenlétében történjen. Szeretnénk a 
gyerekeket segíteni abban, hogy később felelősségteljes magyar és Isten-félő 
emberekké váljanak. Mindezt kis közösségekben végezzük, mely egységnek 
neve az őrs. Az őrsök egysége alkotja a csapatot, mely Zebegényben a 832. 
Havas Boldogasszony Cserkészcsapat. A sok csapat pedig az egész világot 
körbeölelő cserkész-nagyközösség tagja. Az alábbi email címen lehet további 
információkért érdeklődni: micili32@gmail.com Valamint telefonon: 
+36209626662. (amennyiben lehetséges inkább emailen keressenek, a 
telefont nem mindig tudom felvenni, de emailekre mindig válaszolok!) 
Természetesen személyesen is nagyon szívesen válaszolok minden kérdésre! 

          Csóka Cecília 
          csapatparancsnok

mailto:micili32@gmail.com
mailto:micili32@gmail.com
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A ministránsoknak minden hónap 3. szombatján 17:00 órakor lesz 
foglalkozás és próba. Az első alkalomra október 17-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. A verseny szabályait és 
feltételeti az október 17-i gyűlésen beszéljük meg. 

A Szent Mónika közösség 
lelkiségéhez 

Elmélkedj egész hónapon 
keresztül az alábbi szöveg 
segítségével: 

„Édesanyám tiszta, jámbor 
lelke tele volt gonddal örök 
üdvösségem miatt. Nagy 
ijedtségében gyorsan 
rendezkedett is már, hogy az 
üdvösség szentségét felvegyem 
és a te megvallásoddal, Uram, 
bűnbocsánatot nyerve 
megtisztuljak… Hittünk tehát, 
anyám is, én is, sőt egész 
házunk – atyámat kivéve; ő 
azonban atyai hatalmát nem 
szegezte szembe vallásos 
anyám törekvéseinek s 
pogány létére nem 
akadályozta meg, hogy 
higgyek Krisztusban. Anyám 
arra törekedett, Uram, hogy 
atyám helyett inkább te légy 
Atyám. S mivel segítetted, övé 
lett a győzelem”.
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Hirdetések 

- Október 1-én, 
csütörtökön, 19:00 
órakor szeretnék 
találkozni a Caritas 
csoport tagjaival. 

- Bibliaóra a 
Községháza 
tanácstermében 
október 2-án, 
pénteken 19:00 
órakor. Téma: Jézus 
megkisértése és 
nyilvános 
működésének kezdete 

- 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


2015. SZEPTEMBER 24. 2015. OKTÓBER ZEBEGÉNYI EGYHÁZKÖZSÉG

!6

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. 
Az október 8-i alkalom témája: a vallási 
tapasztalat,vallási útvesztők és az életszentség 
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 (1.) 

Az Eucharisztia az a szentség, amelyben a 
feltámadt Jézus Krisztus önmagát ajándékozza 
nekünk, hogy mi is hálatelten az Úrnak és 
embertársaink szolgálatára ajándékozzuk 
életünket. A keresztség és bérmálás szentsége melett 
az Eucharisztia szintén beavató szentség. Az 
Eucharisztia szentsége az azonos nevű 
szertartásban valósul meg, amely szertartást és 
szentséget Jézus alapította (Jn 13,1; 1Kor 11,23-25). 
Az Eucharisztia egyházalakító szentség – benne 
alakulunk egyházi közösséggé, ennél fogva az 
Eucharisztia ünneplése és a szentség egyházi 
életünk csúcsa és forrása. Az egyház csakis Krisztus 
Testében tud újra és újra alapítójának képére 
alakulni (reformatio - újraalakulás). 


