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Szentmisék és szertartások rendje 
augusztusban 
augusztus 1. hétfő, 18:00 Liguori Szent Alfonz Mária püspök és 
egyháztanító E 
augusztus 4. csütörtök, 18:00 zsolozsma és 
szentségimádás, Vianney Szent János Mária áldozópap, E 
augusztus 5. péntek, 18:00 Szűz Mária római főtemplomának 
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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
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felszentelése (Havas Boldogasszony), FÜ – † Lajos; † 
Szabó Sándor és Sándorné 
augusztus 6. szombat, 18:00 Zebegény-Újvölgyi 
Szt. Margit kápolna Évközi 19. vasárnap – † 
Paulisinecz János 
augusztus 7. vasárnap, 9:00 Havas 
Boldogasszony templombúcsú; 18:00 litánia a 
Sziklakápolnában 
augusztus 8. hétfő, 18:00 Szent Domonkos 
áldozópap E – jószándékra 
augusztus 11. csütörtök, 18:00 zsolozsma és 
szentségimádás, Szent Klára szűz E 
augusztus 12. péntek, 18:00 Chantal Szent 
Johanna Franciska e – Himmer Ágostonné 
augusztus 13. szombat, 18:00 Zebegény-Újvölgyi 
Szt. Margi kápolna Évközi 20 vasárnap 
augusztus 14. vasárnap, 9:00 Évközi 20. 
vasárnap – Egy család élő és elhunyt tagjaiért; 
18:00 litánia, fűszer és gyógynövények 
megáldása a Sziklakápolnában 
augusztus 15. hétfő, 17:30 zsolozsma, 18:00 
Szentmise: Szűz Mária mennybevétele 
(Nagyboldogasszony) FÜ 
augusztus 19. péntek, 17:30 zsolozsma, 18:00 
Szentmise: Szent István király, Magyarország 
Fővédőszentje FÜ 
augusztus 20. szombat, 9:00 Szent István király, 
Magyarország Fővédőszentje FÜ – Koperniczky 
István és neje Ilona, gyermekük Károly, felesége 
Mária 
augusztus 21. vasárnap, 9:00 Évközi 21. 
vasárnap; 18:00 szentmise a Sziklakápolnában 
augusztus 22. hétfő, 18:00 Boldogságos Szűz Mária 
királynő E – Dévényi Péter; Szikriszt Miklós 
augusztus 25. csütörtök, 18:00 zsolozsma és 
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Hit – ahogyan 
élünk – 

tanúságtétel; 
remény – 
ahogyan 

imádkozunk – 
liturgia;  

szeretet – 
ahogyan 

szolgálunk – 
szolgáló szeretet
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szentségimádás, Szent Lajos e 
augusztus 26. péntek, 18:00 – † Mach Ferencné Julianna 
augusztus 27. szombat, 18:00 Zebegény-Újvölgyi Szt. Margit kápolna 
Évközi 22. vasárnap – † Himmer Ágoston 
augusztus 28. vasárnap, 9:00 Évközi 22. vasárnap; 18:00 szentmise a 
Sziklakápolnában – élő testvérek 
augusztus 29. hétfő, 18:00 Keresztelő Szent János vértanúsága E – Fischer 
Antal, Himmer Éva és † hozzátartozók; Schneider István és neje Csongrádi 
Klára
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Ministránsok és cserkészek

A ministránsgyűlések időpontjai: szeptember 17, október 15, november 19, 
december 23-án, 16:30 
A 2016 szeptemberében elsőáldozásra jelentkezők ministránsavatása 2017. 
augusztus 15. 
Ministráns-verseny indulása augusztus 7. 

Kirándulás: szeptember 10-én, október 8, november 12. 

Júliusi cserkészbeszámoló 
Hosszú várakozás után eljött a cserkésztábor! Egész éves munka után készen állt Homogbödöge, hogy 
befogadja a X. cserkészkerület színe javát, azaz több mint 1200 cserkészt 14 altáborba. A cserkészek 
vikinggént gyűltek össze, mivel keretmese szerint Odin Freya és Thor próbák elé állította a jarlokat, 
hogy bizonyítsák, méltók isteneikhez.  
Mi zebegényiek a szokásos társasággal, azaz váciakkal, kismarosiakkal és szobiakkal alkottunk egy  
viking jarlt, Lödösét. Azonban a programok nem közösen voltak, mivel az őrsöket összekeverték más 
altáborok őrseivel a programokra, hogy minél több új emberrel tudjunk megismerkedni. Ezen kívül a 
tábor különlegessége, hogy korosztályonkénti bontás is volt, így mindenki olyan programon tudott 
részt venni, ami leginkább neki illett. A nagyobbak részt vehettek a „Nem adom fel” társaság 
programján, ahol különböző testi fogyatékkal élők mutatták be életüket, és a cserkészek is 
kipróbálhatták, milyen így élni. Óriás Catan, zöld ökonap, kirándulás, evezés, valamint idősebb 
cserkészekkel volt lehetőség pályaválsztásról beszélgetni. A kisebb korosztály strandolt, akadálypályán 
mehetett végig, óriás társasjátékon játszhatott, kézműveskedhetett és még sok hasonló program töltötte 
ki az idejüket. A tábor fénypontja az egész táboros tábortűz volt, ahol egy igazi viking vitorlás alakú 
máglya került meggyújtásra. Mindemellett altáborunk egyik legnagyobb élménye a vihar volt, mely 
pánik helyett a legnagyobb bulit generálta a ponyvák alatt. Szólt a táborinduló, az ollé, no és 
fölhangzott az Éjjel soha nem érhet véget! Végül a gitár is előkerült. Bár az utolsó napokra az idő kissé 
elszomorodott, mi lelkesen kiáltottuk csatakiáltásainkat a záróünnepségen. Köszönjük a szervezők 
rengeteg és áldozatos munkáját! Reméljük még lesz egyszer hasonlóban részünk!
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A Szent Mónika közösség 
lelkiségéhez 

Elmélkedj egész hónapon 
keresztül az alábbi szöveg 
segítségével: 

„Nem becsülném sokra ezt a 
tulajdonságát, ha szomorúan 
nem tapasztalnám, hogy 
számtalan ember (…) 
nemcsak besúgja az egyik 
dühöngő félnek, mit mondott 
a másik, hanem meg is toldja 
olyannal, amit amaz nem 
mondott. Pedig emberséges 
embernek nem volna szabad 
azzal megelégednie, hogy 
gonosz pletykával sem nem 
szerez, sem nem gyarapít 
ellenkezést, hanem arra kell 
törekednie, hogy okos szóval 
a meglévőt is eloszlassa. 
Amint anyám is szokta, mert 
így tanulta tőled, mesterétől 
szíve iskolájában”  

(Szent Ágoston: Vallomások,
9. könyv, 9 fejezet, 2.)

A Szent Mónika Közösség 
következő imanapja: augusztus 21. 

vasárnap, 9:00
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Szertartások 
augusztus folyamán 

- Fűszerek, gyógy- és 
fűszernövények 
megáldása augusztus 14-
én, 18:00 órakor a 
Sziklakápolnában 

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 
attilasztanko1978@gmail.com 

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

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

www.zebegeny.vaciegyhazmegye.hu

Szentmise: 
Hétfő 18:00 
Péntek 18:00 
Szombat 18:00 
Vasánap 9:00 
Szentségimádás és zsolozsma: 
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.

mailto:attilasztanko1978@gmail.com
http://www.zebegeny.vaciegyhazmegye.hu
mailto:attilasztanko1978@gmail.com
http://www.zebegeny.vaciegyhazmegye.hu
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Bibliaórák 
Szeptember 8 és 22; október 13, 27; november 10, 24, december 8, 
csütörtök 19:00 Községháza tanácstermében. 

Hittani felkészítés az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleinek 
Szeptember 15, október 20, november 17, december 15. Az 
elsőáldozásra jelentkező gyermekek is kiveszik részüket a közösség 
életéből ez elsősorban a gyermekszkólában, vagy a ministrálásban való 
aktív szolgálatban mutatkozik meg. 
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. 

Jelentkezés bérmálásra 
Szeptember 9-én, pénteken 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. 
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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. 
Bérmaszülő lehet a bérmálandó keresztszülője is, viszont mindenképp feleljen meg a 
keresztszülői tisztség feltételeinek. 

A tanácsadó testület tagjai 
Hitéleti csoport 
Agárdi Zsuzsanna hitoktató, El Koulali Karim, Kósa János, Varagya Orsolya 
Liturgikus csoport 
Gyarmati Pálné Németh Nóra kántor, Himmer Renáta, Polgár Balázs, Walcz 
Dorottya 
Karitatív csoport 
Farkas Piroska, Hutter Mónika, Jung Károlyné Ágnes Szent Erzsébet Caritas 
vezetője, Szikriszt Márta 
Technikai-Gazdasági csoport 
id. Fieszl András, Hock István, Jung Károly, ifj. Sikriszt Miklós 
Kós Károly templom építészeti-művészeti csoport 
Csóka Árpád, Csóka Melitta, Németh Zsuzsa, Sándor Róbert
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