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Szentmisék és szertartások rendje 
októberben 
Évközi 26. vasárnap
szeptember 30. szombat 18:00 – pro populo
október 1. vasárnap 9:00 – Hálából
4. szerda 17:30 rózsafüzér; 18:00 Assisi Szent Ferenc E – 
szentmise
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5. csütörtök 17:30 rószafüzér; 18:00 Boldog Bartolo 
Longo hitvalló e – szentségimádás
6. péntek 17:30 Jézus Szentséges Szívének litániája; 
17:45 Szent Brunó áldozópap – † Erzsébet & Sándor;
a szentmisét követően megemlékezés az Aradi 
vértanúkról a Zebegényi Fonó Egyesület 
szervezésében

a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra való tekintettel a 
szombati szentmise elmarad és vasárnap este lesz 
megtartva!

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, 
Magyarország Főpátrónája, FÜ
8. vasárnap 8:30 rózsafüzér; 9:00 – A Sándor család 
✻ & † tagjaiért; 18:00 – pro populo
12. csütörtök 17:30 rózsafüzér; 18:00 – 
szentségimádás
13. péntek 17:30 rózsafüzér; 18:00 szentmise

Évközi 28. vasárnap 
14. szombat 17:30 rózsafüzér; 18:00 – pro populo
15. vasárnap 8:30 rózsafüzér; 9:00 – a Pálmai család 
✻ & † tagjaiért
18. szerda 17:30 rózsafüzér; 18.00 Szent Lukács 
evangélista Ü
19. csütörtök 17:30 rózsfüzér; 18:00 Keresztes Szent 
János e – szentségimádás
20. péntek 17:30 rózsafüzér; 18:00 szentmise

Évközi 29. vasárnap – a missziók vasárnapja
gyűjtés a missziók javára
21. szombat 17:30 rózsafüzér; 18:00 – † Béla
22. vasárnap 8:30 rózsafüzér; 9:00 – pro populo
25. szerda 17:30 18:00 Szent Mór püspök E
26. csütörtök 18.00 – szentségimádás
27. péntek 18:00

Évközi 30. vasárnap
28. szombat 18:00 – Isten segítségéért
Szűz Mária, Palesztína királynője Ü
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Hit – ahogyan 
élünk – 

tanúságtétel; 
remény – 
ahogyan 

imádkozunk – 
liturgia;  

szeretet – 
ahogyan 

szolgálunk – 
szolgáló szeretet
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29. vasárnap 9:00 – † Kapás László és édesanyja
november 1. szerda 9:00 Mindenszentek FÜ – a Szikriszt és a Bezeczky család † 
tagjaiért
15:00 megemlékező szertartás a halottakért a temetőben; a sírhelyek és sírkövek 
megáldása.

Október hónapban, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton 17:30 
Rózsafüzér-ájtatosság, kivéve október 6-án és október 7-én! 

Programok 
Gyermek schola (énekkar) 
A próbák heti rendszerességgel, pénteken lesznek megtartva 17:00-17:45 a 
községi könyvtár galéria termében. A schola vezetője Gyarmati Nóra, 
egyházközségünk kántora. 

Ministránsgyűlés 
A próbák havi rendszerességgel, szombaton lesznek megtartva 16:30-17:30 
között a templomban. Alkalmak: október 14., november 18., december 9; 
december 23. 

Egyházközségi kirándulás Majkra és Tatára, október 21-én! Pontos 
információk Walcz Dórinál.

A Keresztény édesanyák Szent Mónika közössége (helyi vezető: 
Walcz Dóra)
Imaalkalmak: október 15., november 19., december 17. vasárnap 9:00 órai 
szetmisék és az azt követő közös ima.

A keresztény férfiak Szent Ágoston közössége 
Létrehozzuk a zebegényi férfiszövetséget. Első találkozó és megbeszélés 
október 8-án.

Bibliaórák 
Október 4., 19., csütörtök 19:00 a Plébánián. 
A bibliaolvasást elősegítő eszközök: www.evangelium.katolikus.hu vagy 
uj.katolikus.hu illetve Evangelium365 mobilaplikáció.
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http://www.evangelium.katolikus.hu
http://uj.katolikus.hu
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Hittani felkészítés az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleinek 
2017. október 12. 19:00 a plébánián 
A gyermekek első szentáldozásával kapcsolatban a hatályos Egyházi Törvénykönyv 
pontosan fogalmaz: „Elsősorban a szülőknek, valamint azoknak, akik őket 
helyettesítik, továbbá a plébánosnak feladata gondoskodni arról, hogy az eszük 
használatára eljutott gyermekek (legkorábban 7-ik életévüket betöltött) kellő 
előkészítést kapjanak és – szentségi gyónás után – mielőbb táplálkozzanak ezzel az 
isteni eledellel; a plébános feladata arra is ügyelni, nehogy olyan gyermekek 
járuljanak a szentáldozáshoz, akik értelmük használatára nem jutottak el, vagy 
akikről úgy ítéli, hogy nincsenek kellően felkészülve” (CIC 914. kánon). 
Ebből adódóan közösségünkben az első szentáldozás felkészítésében részt vesznek a 
nagyszülők, a szülők, vagy azok hiányában a gyermekek törvényes nevelői, illetve 
megbízás esetén a szülők törvényes helyettesítői, valamint a hitoktató és a plébános. 
Jelentkezés a plébánián történik. A felkészítés két éves. A szülőkkel és esetleg a 
nagyszülőkkel havonta tartunk konzultációt (1. év: szeptember, október, november, 
december, február, március, április, május, június; 2. év: szeptember, október, 
november, december, február, március, április) a plébános és hitoktató vezetésével.  
Az első szentgyónás időpontja minden esztendőben Nagyhétfő. 
A szentáldozás időpontja minden esztendőben Urunk mennybemenetelének főünnepe. 

Bérmálási előkészítő 
Október 6-án és 28-án 19:00 órakor a plébánián. Erre az időpontra 
jöhetnek azok a felnőtt kort elért testvéreink is, akik valamilyen oknál 
fogva nem részesültek a keresztség, bérmálás és elsőáldozás szentségében, 
valamint szorosabban akarnak kapcsolódni Krisztushoz és Egyházához. 
A bérmálás szentsége révén a megbérmált eltörölhetetlen jeggyel, a Szentlélek 
ajándékaival gazdagodik, szorosabban kapcsolódik az Egyházhoz; elkötelezi magát, 
hogy Krisztus Urunk tanúja lesz szavaiban és tetteiben. Az elköteleződés szabad 
elhatározás, amely révén a megbérmált a Katolikus Egyház teljes értékű, felelős 
tagja lesz. A bérmálás szentségében kettős megerősítés (confirmatio) történik: a 
bérmálandó megerősíti, hogy Istennek és egyházi közösségének ajándékozza életét, az 
Isten pedig megerősíti ezt a személyes szövetséget azzal, hogy saját Lelkét árasztja ki 
a megbérmáltra.  
A szentség kiszolgáltatása kézrátétellel és krizmával való megkenés által történik. 
Rendes kiszolgáltatója a püspök, a püspök engedélyével érvényes kiszolgáltatója a 
megbízott pap. 
Az Egyházi Törvénykönyv és az adott Egyházmegye szabályozza a bérmálás 
feltételeit. Bérmálásra jelentkezhet 15-16. életévét betöltött fiatal. Az oktatás és 
felkészítés ideje két év.  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Plébániahivatal 

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

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

Zebegényi Árpád-házi Szent Erzsébet Caritas számlaszáma: 
OTP 11784009-20212203-00000000 

Plébános: Dr. Sztankó Attila 
rke.zebegeny@gmail.com 

Hivatali nyitvatartás: 
Hétfő, Csütörtök, Péntek 8:30-12:00 14:00-17:00 

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

www.zebegeny.vaciegyhazmegye.hu 

Kós Károly Templom Közhasznú Alapítvány 
Adószám: 18700994-1-13 
Számlaszám: OTP 11742094-20172688-00000000

Szentmise:
szerda, péntek, szombat 18:00, vasánap 9:00 (nyáron: június 1-
augusztus 31: szombat 18:00 Zebegény-Újvölgyi Szent Margit 

kápolna; vasárnap 18:00 Sziklakápolna)
Zsolozsma: szerda, péntek, szombat 17:30; csütörtök 18:00

Szentségimádás: csütörtök 18:00
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 18:00.

http://www.zebegeny.vaciegyhazmegye.hu
http://www.zebegeny.vaciegyhazmegye.hu


2016. SZEPTEMBER 30. 2017. OKTÓBER ZEBEGÉNYI EGYHÁZKÖZSÉG

Bérmaszülő lehet a bérmálandó keresztszülője is, viszont mindenképp feleljen meg a 
keresztszülői tisztség feltételeinek. 
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