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Szentmisék és szertartások rendje 
decemberben 

Advent
november 28. hétfő 6:00 rorate és reggeli dicséret
november 29. kedd 6:00 rorate és reggeli dicséret
november 30. szerda 6:00 Szent Andtás apostol Ü rorate és 
reggeli dicséret
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Egyházközség 

SZENTMISÉK, 
SZERTARTÁSOK, 

TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK 
CSERKÉSZEK 
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áldunk téged, 
mert szent 

kereszted által 
megválottad a 

világot.
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december 1. csütörtök 18:00 esti dicséret, 
szentségimádás és befejező imaóra
december 2. péntek 6:00 rorate és reggeli 
dicséret – Juhos házaspár (50. házassági 
évforduló)
december 3. szombat Advent II. vasárnapja 
18:00 – pro populo
december 4. vasárnap Advent II. vasátnapja 9:00 
– †Szentesi Miklós; Fieszl Ferenc (Saki), felesége 
Margit és Ferenc; jószándékra (Borbála-ágak 
kiosztása és vízbe helyezése)
december 5. hétfő 6:00 rorate és reggeli dicséret 
– †Himmer lászló; Szentesi Miklós; Szikriszt 
Miklós
december 6. kedd Szent Miklós püspök 6:00 
rorate és reggeli dicséret – Perszel és Tuboly 
család † tagjai
december 7. szerda Szent Ambrus püspök E 6:00 
rorate és reggeli dicséret
december 8. csütörtök A Boldogságos Szűz Mária 
szeplőtelen fogantatása FÜ 17:30 esti dicséret; 
18:00 szentmise
december 9. péntek 6:00 rorate és reggeli 
dicséret – jószándékra
december 10. szombat Advent III. vasárnapja 
18:00 – †Nemes Erzsébet
december 11. vasárnap Advent III. vasárnapja – 
pro populo (Luca-búza kiosztása a 
gyerekeknek)
december 12. hétfő Guadalupei Boldogságos Szűz 
Mária 6:00 rorate és reggeli dicséret
december 13. kedd Szent Lúcia szűz és vértanú E 
6:00 rorate és reggeli dicséret (Luca-búza 
ültetése)
december 14. szerda Keresztes Szent János 
áldozópap és egyháztanító E 6:00 rorate és reggeli 
dicséret
december 15. csütörtök 18:00 esti dicséret, 
szentségimádás és befejező imaóra
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Hit – ahogyan 
élünk – 

tanúságtétel; 
remény – 
ahogyan 

imádkozunk – 
liturgia;  

szeretet – 
ahogyan 

szolgálunk – 
szolgáló szeretet
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december 16. péntek 6:00 rorate és reggeli dicséret
december 17. szombat Advent IV. vasárnapja 18:00 – a Bőzsöny család † 
tagjaiért
december 18. vasárnap Advent IV. vasárnapja 9:00 – Glózer Antalné Kocsis 
Éva Borbála; a Szent Mónika közösség imanapja
december 19. hétfő 6:00 rorate és gyerekek reggelije az Önkotmányzat 
tanácstermében
december 20. kedd 6:00 rorate és gyerekek reggelije az Önkormányzat 
tanácstermében
december 21. szerda 6:00 rorate és gyerekek reggelije az Önkormányzat 
tanácstermében
december 22. csütörtök 18:00 esti dicséret, szentségimádás és befejező 
imaóra
december 23. péntek 6:00 rorate és gyerekek reggelije az Önkormányzat 
tanácstermében; 17:00 gyóntatás; 18:00 bűnbánati liturgia; gyóntatás
december 24. szombat 15:00 pásztorjáték a templomban (a luca-búza és a 
borbála-ágak ajándékozása Jézusnak, lampionos vonulás a 
betlehemi barlanghoz, kántálás); 23:30 Urunk születése. Karácsony. 
Éjszakai szentmise (karácsony meghirdetése: Kalenda; Vigíliás ünnepség misével) – a 
Malen’kij robotra elhurcolt, fogságban elhunyt és hazatért zebegényiekért

Karácsony
december 25. vasárnap 9:00 szentmise
december 26. hétfő Szent István első vértanú Ü 17:30 esti dicséret; 18:00 – 
†Farkas János
december 27. kedd Szent János apostol és evangélista Ü 17:30 esti dicséret; 
18:00 szentmise és az új bor megáldása
december 28. szerda Aprószentek Ü 17:30 esti dicséret; 18:00 szentmise
december 31. szombat Szűz Mária, Isten anyja FÜ 18:00 – Hálából; Szikriszt 
Péterné Katalin; Horváth Imréné és † fiai (év végi hálaadás)

2017
január 1. vasárnap 10:00 Szűz Mária, Isten anyja FÜ 9:00 szentmise – pro 
populo
január 2. hétfő Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspök és 
egyháztanítók E 17:30 esti dicséret; 18:00 szentmise
január 5. csürtörtök Urunk megjelnése, Vízkereszt FÜ 18:00 esti dicséret, 
vízszentelés, befejező imaóra
január 6. péntek Urunk megjelenése, Vízkereszt FÜ 17:30 esti dicséret, 
csillagozás; 18:00 szentmise
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január 7. szombat Urunk megkeresztelkedése Ü 17:30 esti dicséret; 18:00 – 
Kocsis Károly, Herr Mária; Nagy Kálmán és neje Kocsis Julianna
január 8. vasárnap Urunk megkeresztelkedése Ü 9:00 – Sasvári Károly

Hittani felkészítés az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleinek 
december 15. A szülői 
értekezletek és hittani 
felkészítések helyszíne a  
Községháza tanácsterme. 
Kezdés 19:00 órakor.
2017-ben: január 19-én, február  
16-án, március 16-án, 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.
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Az első szentgyónás időpontja minden esztendőben Nagyhétfő.
A szentáldozás időpontja minden esztendőben Urunk mennybemenetelének főünnepe.

Bérmálási felkészítés és katekumenátus 
december 2. 19:00 Plébánia. 2017-ben: január 13, 27; február 17; 
március 10, 24; április 7, 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 
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.

Házassági felkészítés 
Kérem azokat a fiatalokat, akik 2017-ben szeretnének házasságot kötni, 
hogy szándékukat jelezzék a plébánián. 2017. január 16-án, 19:00 órakor 
lesz az első jegyesoktatási alkalom.
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.
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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)
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.
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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.

Bibliaórák 
december 8, csütörtök 19:00 Községháza tanácstermében. 2017-ben: 
január 12, 26; február 2, 23; március 9, 23; április 6, 27; május 11, 25; június 8, 
22. 
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Ministránsok és cserkészek

A ministránsgyűlések időpontjai: 
december 23-án, 16:30
A 2016 szeptemberében elsőáldozásra 
jelentkezők ministránsavatása 2017. 
augusztus 15. Az új ministránsok 
december 25-én, az ünnepi karácsonyi 
szentmisén kapják meg a keresztet.

Kirándulás: December 10-én 
múzeumpedagógiai kirándulás. Részletek 
hamarosan.
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A Szent Mónika közösség lelkiségéhez 

Elmélkedj egész hónapon keresztül az 
alábbi szöveg segítségével: 

„Nem messze volt már e világból 
távozásának ideje. Csak te tudnád, 
Uram, azt a napot előre, mi nem. 
Történt, hogy ő meg én magányosan 
ott álltunk az egyik ablaknál. Tudom, 
Uram, hogy ez is a te kezed titkos 
igazítása volt. Az ablak annak a 
háznak belső kertjére nézett, amelyben 
laktunk közel az Ostia Tiberina 
kikötőhöz. Távol a tömegtől ott 
pihentük ki hosszú szárazföldi 
utazásunk fáradalmait s ott 
készülődtünk a tengerre. Magánosan, 
édes-kedvesen beszélgettünk.”  

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

A Szent Mónika Közösség következő imanapja: december 18. vasárnap, 
9:00 szentmise és az azt követő közösségi ima.
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Egyházközségi hozzájárulás 

A 2017-es esztendőben következőképpen alakulnak az egyházi 
hozzájárulások összegei és azok befizetési módjai. 

Befizetés módja 
- borítékban, feltüntetve a befizető személy nevét és címét 
- átutalással az OTP 11742094-20161970-00000000 (megjegyzések rovatba 
kérem feltüntetni: önkéntes hozzájárulás 2017) 
Akik nem ezeket a befizetési módokat választják, azokhoz február 1-ét 
követően, a megszokott módon ellátogatnak az egyházközség erre kijelölt 
tagjai. 
A hozzájárulások irányadó összegei (személy/év és napi bontásban): 

Nyugdíjasok 
69.000-76.000 Ft/hó netto esetén az évi hozzájárulás irányadó összege 
1.600 Ft/év (4.3 Ft/nap) 
77.000-78.000 Ft/hó netto esetén az évi hozzájárulás irányadó összege 
2.200 Ft/év  (6 Ft/nap)
79.000-89.000 Ft/hó netto esetén az évi hozzájárulás irányadó összege 
2.800 Ft/év (7.6 Ft/nap) 
90.000-122.000 Ft/hó netto esetén az évi hozzájárulás irányadó összege 
3.200 Ft/év (9 Ft/nap)
123.000-126.000 Ft/hó netto esetén az évi hozzájárulás irányadó összege 
4.000 Ft/év (11 Ft/nap)  
127.000-130.000 Ft/hó netto esetén az évi hozzájárulás irányadó összege 
5.000 Ft/év (13.6 Ft/nap)
131.000-142.000 Ft/hó netto esetén az évi hozzájárulás irányadó összege 
6.000 Ft/év (16.5 Ft/nap) 
143.000-154.000 Ft/hó netto esetén az évi hozzájárulás irányadó összege 
7.000 Ft/év (20 Ft/nap)
155.000 Ft feletti netto esetén az évi hozzájárulás irányadó összege 9.000 
Ft/ év (25 Ft/nap)

Dolgozók 
69.000 Ft/hó netto esetén az évi hozzájárulás irányadó összege 3.500 Ft/év 
(9.5 Ft/nap)
77.000-78.000 Ft/hó netto esetén az évi hozzájárulás irányadó összege 
4.500 Ft/év (12 Ft/nap) 

!9



2016. NOVEMBER 25. 2016. DECEMBER ZEBEGÉNYI EGYHÁZKÖZSÉG

79.000-89.000 Ft/hó netto esetén az évi hozzájárulás irányadó összege 
6.000 Ft/év (16.5 Ft/nap)
90.000-122.000 Ft/hó netto esetén az évi hozzájárulás irányadó összege 
6.500 Ft/év (18 Ft/nap) 
123.000-126.000 Ft/hó netto esetén az évi hozzájárulás irányadó összege 
7.000 Ft/év (19 Ft/nap)
127.000-130.000 Ft/hó netto esetén az évi hozzájárulás irányadó összege 
8.000 Ft/év (22 Ft/nap) 
131.000-142.000 Ft/hó netto esetén az évi hozzájárulás irányadó összege 
9.000 Ft/év (24 Ft/nap)
143.000-154.000 Ft/hó netto esetén az évi hozzájárulás irányadó összege 
13.000 Ft/év (35.6 Ft/nap) 
155.000 Ft feletti netto esetén az évi hozzájárulás irányadó összege 20.000 
Ft/év (55 Ft/nap)

Az állam által meghatározott jövedelemadó egyházaknak felajánlható 1%-
át kérjük a 
Magyar Katolikus Egyház javára fordítani. Technikai szám: 0011. 
Az állam által meghatározott adó 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. 

!10



2016. NOVEMBER 25. 2016. DECEMBER ZEBEGÉNYI EGYHÁZKÖZSÉG

!11

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 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.

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