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Szentmisék és szertartások rendje 
áprilisban 
Nagyböjt

Nagyböjt 5. vasárnapja
április 1. szombat 18:00 – † Krebsz László és neje Éva
április 2. vasárnap 9:00 – †Róbert és nagymama (Gyűjtés a 
szentföldi keresztények javára)
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április 3. hétfő 17:30 esti dicséret; 18:00 
szentmise – Jószándékra
április 6. csütörtök 18:00 esti dicséret, 
szentségimádás, befejező imaóra
április 7. péntek Jeruzsálemi Szent György püspök e 
17:30 keresztúti ájtatosság; 18:00 szentmise

Virágvasárnap – Nagyhét
április 8. 18:00 – † Nagy Kálmán és felesége 
Kocsis Julianna; † Sukola József és neje
április 9. 9:00 ágak és virágok megáldása a 
Nepomuki Szent János kápolnánál (eső esetén a 
templomban), körmenet, szentmise (passió Szt. 
Máté evangélista szerint); 10:00 tojásfa állítás a 
főtéren
április 10. Nagyhétfő 18:00 Bűnbánati liturgia; 
gyóntatás (elsőnek az idei első szentáldozásra 
készülő gyermekek jönnek)
április 12. Nagyszerda 18:00 Bűnbánati liturgia; 
gyóntatás (elsősorban az ált. iskola 4. osztálya 
fölötti gyermekek)

Szent Háromnap
április 13. Nagycsütörtök 18:00 Szentmise az 
utolsó vacsora emlékére (lábmosás, az Oltáriszentség 
átvitele; Oltárfosztás; szentségimádás; 20:30 
befejező imaóra
április 14. Nagypéntek 14:30 Keresztúti ájtatosság 
a Kálvárián; 18:00 Az Úr szenvedésének emlékezete 
(passió, könyörgések, kereszthódolat, szentáldozás, a 
szentsír felnyitása)
április 15. Nagyszombat 8:00-17:00 Szentsír-
látogatás és őrzés

Húsvét 

20:00 Húsvét vigíliája (tűzszentelés, húsvéti 
örömének, keresztségi ígéretek megújítása, 
eucharisztikus liturgia)
április 16. Húsvét vasárnapja 8:30 Húsvét 
örömének meghirdetése a sziklakápolnánál, 
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Hit – ahogyan 
élünk – 

tanúságtétel; 
remény – 
ahogyan 

imádkozunk – 
liturgia;  

szeretet – 
ahogyan 

szolgálunk – 
szolgáló szeretet
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körmenet és szentmise a templomban
április 17. Húsvéthétfő 17:30 esti dicséret; 18:00 szentmise – † Himmer 
István
április 21. péntek 17:30 esti dicséret; 18.00 szentmise

Húsvét 2. vasárnapja – az isteni irgalmasság vasárnapja
április 22. szombat 17:30 18:00 szentmise – † Éva
április 23. vasárnap 9:00 szentmise – idegen földön elhunyt Krebsz Lőrinc, 
neje Mária és fia Zoltán; a Szent Mónika Közösség élő és elhunyt tagjaiért
április 24. hétfő Szent György vértanú 17:30 esti dicséret; 18:00 szentmise
április 27. csütörtök 18:00 esti dicséret, szentségimádás, befejező imaóra
április 28. péntek 17:30 esti dicséret; 18:00 szentmise

Húsvét 3. vasárnapja
április 29. szombat 18:00 szentmise
április 30. vasárnap 9:00 szentmise – † Kovács Győző

Az egyház bűnbánati fegyelme 
Szigorú böjti nap: hamvazószerdán (idén március 1.) és 
nagypénteken (április 14.): egyszeri étkezés, melyen kívül még 
kétszer vehetünk magunkhoz valami eledelt erősítésül; húsos 
ételtől való teljes tartózkodás.
Ezen a két napon a hústilalom kötelezi azokat, akik tizennegyedik (14) életévüket 
betöltötték; a böjt pedig az összes nagykorúakat kötelezi hatvanadik (60) életévük 
megkezdéséig. A lelkipásztoroknak és a szülőknek legyen azonban gondja arra, hogy a 
bűnbánat valódi értelmére megtanítsák azokat is, akik fiatal koruk miatt nem 
kötelesek a böjtre és a hústilalomra.
Hústól való tartózkodás: nagyböjt péntekjein (március 1-április 14 között).
Bűnbánati (vezeklési) nap: Az év többi péntekjein: böjt vagy más 
önmegtagadás, irgalmas jócselekedet, imádság. Nincs böjt (illetve 
bűnbánati nap), ha kiemelkedő egyházi ünnepet ülünk.
Bűnbánati napokon (az esztendő péntekjein) mentesülnek a böjtölés, de 
nem a bűnbánat egyéb gyakorlatai alól (önmegtagadás, jócselekedet) a 
nehéz testi munkát végzők, közétkeztetésben részesülők.

Felkészülés a húsvéti gyónásra:
– elsőáldozásra készülők (2016/17 tanévben 3. osztályosok számára) 
április 10. Nagyhétfő, 18:00 óra 
– 4-iktől fölfelé: április 12. Nagyszerda, 18:00 óra 
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Lelkiismeretvizsgálat – a szeretet 10 perce mindenki számára, 
minden napra. A lelkiismeretvizsgálatot célszerű este elvégezni, a 

napot lezáró imádság előtt. 
Egy írástudó is hallgatta a vitát. Amikor látta, milyen találóan megfelelt nekik, 
megkérdezte tőle: „Melyik az első a parancsok közül?” Jézus így válaszolt: „Ez az 
első: Halld, Izrael: Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet 
teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második így 
szól: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat! Ezeknél nincs nagyobb parancs.” Az 
írástudó helyeselte: „Valóban jól mondtad, Mester, hogy Ő az egyetlen (Isten), és hogy 
rajta kívül nincs más. Meg hogy Őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes 
erőnkből szeretni, felebarátunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér 
minden égő- vagy bármi más áldozatnál.” Jézus az okos beszéd hallatára megdicsérte: 
„Nem jársz messze az Isten országától” – mondta neki. Több kérdést már nem mertek 
neki föltenni.
1. Hálaadás: teremtésért, a megváltásért, a mai napért (valami konkrét 
eseményért vagy dologért). Van, amiért nehéz hálát adni! (?)
2. Lélekhívás: Kérem a Szentlelket, hogy meglássam hibáimat, 
gyengeségeimet. Kérem az Istent: Uram, add, hogy jobban szeresselek.
3. Számadás: megvizsgálom belső megmozdulásaimat, érzéseimet a nap 
folyamán (öröm, szomorúság, harag, félelem), amelyek domináltak:
- mennyire engedtem, hogy indulataim vezéreljenek? mennyire voltam 

késedelmes a haragra? elvártam, hogy körülöttem mindenki akaratom 
szerint legyen tökéletes? Szentírási támasz: Ef 4,31

- igyekeztem jót tenni másokkal?
- mennyire érdekel mások boldogsága? mennyire tudok örülni mások 

boldogságának? értékelem mások sikereit? szomorú vagyok mások 
sikereit látván?

- érzek magamban vágyat a mások fölötti felsőbbrendűségre? kioktató és 
arrogáns vagyok? 

- goromba és udvariatlan vagyok?
- törekszem az önzetlen lelkületre és életvitelre?
- van bennem belső méltatlankodás? 
- sokszor vagyok dühös? megjegyzem az ellenem elkövetett bűnöket és 

számonkérem őket? emlékeztetem az ellenem vétőt arra, hogy mit 
cselekedett velem?

- könnyen ítélkezem mások fölött?
- bízom Istenben és embertársamban?
Mellékérzések (csalódottság, durcás, feszült hangulat, kételkedő, 
bizonytalan, megelégedett, békés, gyengéd). Fogadjam el ezeket, hiszen 
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enyéim. Keressem meg, hogy, mi, vagy ki váltotta ki. Beszélgessek el erről 
Istennel. A domináns érzés elárul valamit rólam. Erről is beszélgessek el az 
Úrral. Három szempontból keressem az érzések és tettek okát: fizikai 
(testi, illetve egészségi ok: vérnyomás, vérszegénység, fáradtság), pszichikai 
(gyermekkori sebek, be nem teljesült vágyak), szabad elhatározások? 
Próbálom összeegyeztetni érzéseimet Jézus érzéseivel. Itt mutatkozik meg, 
hogy mi az, ami keresztényi a gondolkodásomban és cselekvésemben. Ha 
jól ismerem a Szentírást, akkor választ is tudok találni magam számára. Azt 
is keressem meg, hogy a mai napon hogyan lépett kapcsolatba velem az 
Isten (olvasmány, zene, liturgia, természeti szépség, stb.). Hogyan 
reagáltam Isten jelenlétére? A Szentlélek indításának felismerése. Ennek 
eldöntésére két kritérium van: vigasz vagy vigasztalanság.
Istenre irányulás, mások elfogadása, természetesség érzése, elmélyülés az 
önismeretben, Isten jelenlétének tapasztalata, fájdalom és szomorúság, mivel 
megbántottam Istent (Isten várja, hogy megbánjam, hogy megbocsáthasson), 
beteljesülés és remény érzése

Ezek ellentéte a vigasztalanság jelei:
Rágódás és magunkba burkolózás, Istentől való távolságérzet, érzéseim az 
anyagiakhoz húznak, magány és elidegenedés, semmi sem érdekel, és semmi sem 
tetszik, érzelmi labilitás, túl sok munka

Ezek okai:
Bűn, vagy bűnös hajlam, hanyagság az imában, Isten nagyobb lelki érettségre akar 
vezetni, menekülök a probléma megoldásától, nem akarom elfogadni Isten akaratát, 
Isten azért marad távol, hogy megértsd, Ő ad vigaszt és értelmet az életemben, hogy 
jobban azonosuljak Krisztus szenvedésével

4. Kérem Istent, hogy adja meg nekem a bánat kegyelmét, és bocsássa meg 
vétkeimet. Fogadjam el Isten kegyelmét. Adjak hálát Istennek, amiért 
meghallgatott. Ha súlyos a bűnöm bánjam meg, és a bűnbánat 
szentségében leljek örömet.
5. Elhatározás: Kérem Isten segítségét, hogy a következő napon Ő vezesse 
tetteimet.

Hittani felkészítés az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleinek 
A szülői értekezletek és hittani felkészítések helyszíne a  Községháza 
tanácsterme. Kezdés 19:00 órakor.
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2017-ben: április 20-án, május 
18-án. Elsőáldozás: (a 2016-2017. 
tanévben harmadikos hittanosoknak 
május 28-án, vasárnap 9:00 órakor)

Az elsőáldozásra jelentkező 
gyermekek is kiveszik részüket a 
közösség életéből ez elsősorban a 
gyermek szkólában, vagy a 
ministrálásban való aktív 
szolgálatban mutatkozik meg. A 
szolgálatok valamelyikében 
történő részvétel a közösség 
szentségi életének szükségszerű 
velejárója.

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 (legkorábban 7-ik életévüket betöltött) gyermekek 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 felkészítés és katekumenátus 
Plébánia, 19:00. 2017-ben: április 21; május 5, 19.
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 
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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.
Bérmaszülő lehet a bérmálandó keresztszülője is, viszont mindenképp feleljen meg a 
keresztszülői tisztség feltételeinek.
A bérmálás szentségét Zsigrai Mónika nővérünknek Dr. Beer 
Miklós püspök atya szolgáltatja ki 2017. július 16-án, 9:00 órakor a 
zebegényi plébániatemplomban. Ezen a szentmisén ünnepeljük  
egyben Kapás László atya ny. plébános vasmiséjét. 

Házassági felkészítés 
A harmadik jegyesoktatás május 8-án, hétfőn 19:00 órakor lesz 
megtartva a plébánián.
A házasság szentsége két ember – egy férfi és egy nő – szoros, egységesítő (Mt 19,6), 
szövetségi kapcsolata, amelynek társadalmi és közösségi hatásai vannak, de 
elsősorban a felek javára és gyermekek nemzésére, valamint nevelésére irányul. A 
házasság egy férfi és egy nő termékenyítő szeretetének szentsége, amely Isten teremtő 
szeretetének jele ebben a világban. A házasság úgy jön létre, hogy a vőlegény és a 
menyasszony az egyház közösségében, annak törvényes képviselője, de legfőképpen 
Isten színe előtt ígéretet tesznek az egymás iránti kölcsönös és visszavonhatatlan 
tiszteletre és szeretetre (házassági beleegyezés). Isten elfogadja és megpecsételi ezt a 
szövetséget. A házasság szentségét ennyiben a felek szolgáltatják ki. A pap, vagy a 
diakónus pedig megáldja a házassági szövetséget és tanúsítja, hogy a házasság 
megfelelő feltételekkel jött létre.
A házasság létrejöttének alapfeltételei:
– a Krisztusi szeretet képviseletének igenlése
– szabad beleegyezés
– egész életen át tartó, a felek közötti kizárólagos kapcsolat igenlése,
– nyitottság a termékenységre
A házasság, mivel egy férfi és egy nő közötti kizárólagos szövetségi kapcsolat, kizárja
– a többnejűséget, amely sérti a keresztény szeretet és az emberi jog normáit,
– a folyamatos többnejűséget (a kötelezettségek nélküli élettársi viszonyok)
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A házasság felbonthatatlan, mivel
– lényegéhez tartozik a feltétel nélküli szeretet
– Isten irántuk való örök szeretetének jele
– Krisztus és az Egyház közösségének kapcsolatát jelzi és erősíti
A házasságot egyedül az önzés bűne fenyegeti, ami a féltékenységben, uralkodási 
vágyban, élvezetvágyban, hűtlenségben nyilvánul meg. A házasság válságának 
előidézői:
– a közös beszélgetések hiánya
– a személyes, közös és közösségi ima hiánya
– a közös pihenés és munka hiánya
A házasság szentségének megkötését felkészítés és felkészülés előzi meg. A 
lelkipásztori felkészítés lehet távoli és közeli:
– a távoli felkészítés a szentbeszédekben, hittanórákon és a tömegtájékoztatás 
eszközein keresztül történik
– a közeli felkészítés a személyes találkozókon keresztül történik: négy alkalom és egy 
próba (három alkalom a plébánián, egy alkalom a házasulandóknál, ahol jelen 
vannak a jegyesek szülei is, végül próba a templomban)
– a felek házasságát a lelkipásztornak figyelemmel kell kísérnie
A házasságra történő felkészülés távolabbi feltétele a bérmálás szentségének felvétele, 
amennyiben ez nem oldható meg a házasságkötést megelőzően, úgy azt követően a 
katekumenális (felnőttek beavatása a keresztény életbe) képzésben.
A házasságra felkészülés közelebbi feltétele az, hogy a felek szentgyónáshoz és 
szentáldozáshoz járuljanak.

Gyermek schola (énekkar) 
A 2-4. gyermekek és szüleik figyelmébe!
Azon lányok és fiúk, akik 2016-ban lettek 2., 
3., és 4. osztályosok, hittanra járnak és a 
szülők szeretnék, hogy gyermekük – a család 
vallásos meggyőződésével megegyező módon 
– szentségi és közösségi életet éljen 
egyházközségünkben, gyermek énekkart 
indítottunk, amelynek próbái heti 
rendszerességgel, pénteken lesznek 
megtartva 16:45-17:45 a községi könyvtár 
galéria termében. A schola vezetője Gyarmati 
Nóra, egyházközségünk kántora.
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Bibliaórák 
csütörtök 19:00 Községháza tanácstermében: április 6, 27; május 11, 25; 
június 8, 22. 

A NAV által meghatározott jövedelemadó egyházaknak felajánlható 1%-át 
kérjük a 
Magyar Katolikus Egyház javára fordítani. Technikai szám: 0011. 
Az adónak ezt az 1%-át a Magyar Katolikus Püspöki Kar kezeli és osztja el a 
Magyar Katolikus Egyház országos szükségleteinek megfelelően. 

A helyi szinten befizetett összegeket, így Zebegényben is, a helyi 
egyházközségek kezelik és használják fel szükségleteiknek megfelelően. 

A szabadon felhasználható adó 1%-át lehetőségeikhez mérten, kérjük 
ajálják fel a Kós Károly Templom Közhasznú Alapítvány 18700994-1-13 
javára. 

IX. ÉJSZAKAI GYALOGOS ZARÁNDOKLAT
2017. április 22-áról 23-ára, 

Irgalmasság vasárnapjára virradó éjszaka, az E.N.D. Katolikus Házastársi 
Mozgalom szervezésében

A testünk, a szívünk, a lelkünk hosszú imádsága ez a fáradságos harminc 
kilométer. Engesztelünk ezzel mindazokért, akik szenvednek – akár 
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magunkért, akár másokért. Engesztelünk elsősorban a meg nem értésből 
fakadó sebekért, a válásokért, a magányosokért, özvegyekért...A 
zarándoklat célja: felajánlani valamit, ami nehéz. Végiggyalogolni 30 km-t 
és átimádkozni egy éjszakát, a Szereteten, ezen belül is a házasságokon 
esett sérülésekért.A zarándoklat lelki vezetője Fejérdy Áron atya.

Találkozó: szombat 17 órakor a váci vasútállomáson. Vonattal és 
autóbusszal megyünk Márianosztráig.
19 órakor szentmise a Magyarok Nagyasszonya Kegytemplomban. 20 
órakor indulás gyalog, turistaúton a Márianosztra – Kóspallag – Kismaros 
útvonalon. (15 km sötét, sáros, helyenként vízátfolyásos, göröngyös, nehéz 
terepen) Hajnali 2 órakor pihenő és agapé Kismaroson a Ciszterci Nővérek 
Monostorában. Hajnali 3 órakor tovább indulás Vácra, aszfaltos bicikliúton 
15 km. Érkezés vasárnap kora reggel a váci Regőczi kápolnába. 6 óra körül 
hálaadás és agapé.
Lehetséges szakaszos csatlakozás is, ami Zebegény esetében 
Márianosztra-Kóspallag-Zebegény útvonalat jelenti. 

A szervezés és az agapék költségeihez hozzájárulásokat köszönettel 
elfogadunk!

BUSZOS KIRÁNDULÁS ÓPUSZTASZERRE
2017. április 29-én, szombaton
gyülekező 5:15 a dunaparti parkolóban
indulás 5:30
Bővebb információ a buszon.

Kirándulás kerékpárral a Mátyás Király Múzeumba Visegrádra. 

Két múzeumpedagógiai lehetőséget kínálnak egy régészetit és az íjászatot. 
Jelentkezés nálam április 5-ig!!! Minimális létszám 17 fő!!! Indulás 8:00 
órakor Nagymarosra, kompozás, majd a bátrabbak és egyzésben lévők 
Esztergomon és Helembán át kerekeznek vissza Zebegénybe, a többiek 
komppal Nagymarosra és onnan haza.
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A Szent Mónika közösség lelkiségéhez 

Elmélkedj egész hónapon keresztül az alábbi 
szöveg segítségével: 

„Megfeledkezve a múltakról, csak a jövő felé 
szálltunk, s a te jelenlétedben, Uram, Örök 
Igazság, arról tárgyalgattunk, milyen lesz 
majd valamikor a szentek örök boldogsága…”  

(Szent Ágoston: Vallomások,9. könyv, 10.  

A Szent Mónika Közösség következő 
imanapja: április  23. vasárnap, 9:00 

Ministráns- és gyerek sarok

ministránsgyűlés április 1. 16:30
Nagycsütörtökön, Nagypénteken a próba 17:00 órakor kezdődik; 
Nagyszombaton 11:00 órakor

Április 22-én lesz az Egyházmegyei Ministránstalálkozó. 9:00 órakor 
indulunk vonattal Vácra és a 16:34 órakor Vácról induló vonattal érkezés 
Zebegénybe (16:58). Püspök atya számít a részvételünkre!
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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:
hétfő, 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: hétfő, 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 17:00.

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

