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Adventi szombatok 
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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

Az adventi időszak négy hete emlékeztessen bennünket az 
egyéni és közösségi összetartozás szükségére. Használjuk 
ki a főtéri alkalmakat, a közös gyertyagyújtásokat és a 
szentmiséket arra, hogy a karácsonyi ünnepekre 
méltóképpen készülhessünk, és az Úr megszülessen 
bennünk hitben, reményben, szeretetben és örömben. 
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Szentmisék rendje 
decemberben 
december 3. csütörtök, 18:00 Xavéri Szent 
Ferenc áldozópap, E – elhunyt Kovács István és 
neje Pintér Sarolta 
december 4. péntek, 18:00 Damaszkuszi Szent 
János áldozópap és egyháztanító, e – elhunyt 
Szikriszt Miklós 
december 5. szombat, 18:00 Advent 2. 
vasárnapja – egy család élő tagjaiért 
december 6. vasárnap, 9:00 Advent 2. vasárnapja 
– elhunyt Fieszl Ferenc és neje Margit és fiúk 
Ferenc 
december 7. hétfő, 18:00 Szent Ambrus püspök 
és egyháztanító, E 
december 10. csütörtök, 18:00 
december 11. péntek, 18:00 Szent I. Damazusz 
pápa, e – elhunyt Nemes Erzsébet 
december 12. szombat, 18:00 Advent 3. 
vasárnapja – pro populo 
december 13. vasárnap, 9:00 Advent 3. 
vasárnapja – elhunyt Szentesi Miklós (Luca napi 
búza kiosztása a gyerekeknek) 
december 14. hétfő, 18:00 Keresztes Szent János 
áldozópap és egyháztanító, E 
december 17. csütörtök, 6:00 Rorate 
december 17. csütörtök, 18:00 – a Bőzsöny család 
elhunyt tagjai 
december 18. péntek, 6:00 – Rorate 
december 18. péntek, 18:00 – bűnbánati liturgia 
és gyóntatás 
december 19. szombat, 18:00 Advent 4. 
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Hit – ahogyan 
élünk – 

tanúságtétel; 
remény – 
ahogyan 

imádkozunk – 
liturgia;  

szeretet – 
ahogyan 

szolgálunk – 
szolgáló szeretet
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vasárnapja – elhunyt Márki Sándorné Timár Klára 
december 20. vasárnap, 9:00 Advent 4. vasárnapja – pro populo 
december 21. hétfő, 6:00 Rorate – jószándékra 
december 22. kedd, 6:00 Rorate 
december 23. szerda, 6:00 Rorate 
december 24. csütörtök, 16:00 Betlehemezés 
december 24. csütörtök, 23:30 Karácsony: Éjszakai szentmise – a Malenkij 
robotra elhurcolt zebegényiekért 
december 25. péntek, 10:00 Karácsony: Ünnepi mise 
december 26. szombat, 18:00 A Szent Család: Jézus, Mária és József, Ü – 
pro populo 
december 27. vasárnap, 9:00 A Szent Család: Jézus, Mária és József, Ü – 
elhunyt Farkas János 
december 27. vasárnap, 18:00 Szent János napi borszentelés és forralt 
borozás 
december 31. csütörtök, 18:00 Szűz Mária, Isten anyja, FÜ (Évvégi hálaadás)
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Ministránsok és cserkészek

Újra itt az advent és lassan a karácsony is. Természetesen mi cserkészek is 
készülődünk a nagy ünnepre. Ugyanis advent első hétvégéjére mézeskalácssütés 
tervezünk. Szinte már hagyománynak számít, hogy minden évben összegyűlünk 
valamelyikünk otthonában és ott zeneszó mellett készítjük a mézeskalácsokat. 
Sokan a hozott formákból dolgozunk, de sokszor születnek teljesen egyedi 
alkotások. Miután megsültek a sütemények tovább készülve a karácsonyra 
filmklubot szoktunk tartani, melynek keretében valamilyen igazi karácsonyos 
filmet nézünk meg. 
Idén szeretnénk új hagyományként közös adventi gyertyagyújtást és éneket is 
tartani ezen a napon, hogy a karácsony szelleme még inkább átitassa kis 
közösségünket. 

          Csóka Cecília 
          csapatparancsnok

A ministránsoknak decemberben kéthetente lesz próbájuk, vagyis december 
4-én és 18-án, péntekenként 17:00 órakor találkozunk a templomban.
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A Szent Mónika közösség 
lelkiségéhez 

Elmélkedj egész hónapon 
keresztül az alábbi szöveg 
segítségével: 

„hűséges szolgálód, az én 
anyám, több könnyet sírt el 
színed előtt érettem, mint 
amennyit az anyák 
gyermekük temetésénél 
szoktak ontani. Sírt, mert 
látta, hogy halott vagyok azon 
hit és vallásos szellem részére, 
amely őbenne a te ajándékod 
volt, s te, Uram, 
meghallgattad őt. 
Meghallgattad. Nem vetted el 
könnyeit, melyekkel bőven 
öntözte a földet, ahol csak 
imádkozott. Meghallgattad”.

A Szent Mónika Közösség novemberi 
imanapja: december 27. A Szent 
Család vasárnapján a 9:00 órai 

szentmisén
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Hirdetések 

- az Egyházközség 
tanácsadó 
testületének 
következő negyedévi 
ülésére december 3-
án, 19:00 órakor 
kerül sor a plébánián 

- december 17-én 17:00 
órakor a betlehem 
megnyitása a szikla-
kápolnában és az 
otthoni betlehemek 
megáldása 

- december 24-én 
16:00 órakor 
betlehemezés a 
templomban és a 
megszületett Jézus 
meglátogatása a 
sziklakápolnában 

- december 27-én a 
családok megáldása a 
9:00 órai szantmisén 
18:00 órakor János-
napi borszentelés a 
templomban és 
forralt borozás a 
templom előtt

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 
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.zebegeny.vaciegyhazmegye.hu
mailto:attilasztanko1978@gmail.com
http://www.zebegeny.vaciegyhazmegye.hu
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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-os esztendőben 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). 
A 2016-os esztendőben február 11-én, március 10-én 
és április 14-én. 

Tudnivalók az Oltáriszentségről (2.) 

A szentmise felépítése: 
– Bevonulás és nyitó szertartások (keresztvetés, 
bűnbánat szertartása, könyörgés) 
– Igeliturgia 
– Áldozati liturgia (felajánlás, eucharisztikus ima) 
– Áldozás szertartása (Miatyánk, béke szertartása, 
szentáldozás) 
– Befejező szertartás (áldás és elbocsátás) 
A szetmisét mindenkor Krisztus mutatja be, a pap 
(celebráns) ennek a szent cselekménynek a 
megjelenítője (in persona Christi – Krisztus 
személyében) és  az Egyház közösségében. Jézus 
jelen van a cselekményben és az Eucharisztia 
szentségében feltámadott valóságában. Az 
egyháznak ez az igazi arca, ehhez kell hűségesnek 
lennie, mindig ennek megfelelően kell változnia. 
Az átváltoztatott kenyér és bor Jézus Krisztus 
szentségi jelenléte, amely iránt teljes alázattal és 
imádással fordulunk. 


