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Farsang és nagyböjt 
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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

Február 10-én, hamvazószerdával kezdődik a nagyböjti idő. Ez a 
nap szigorú böjti nap. A nagyböjti idő nemcsak a bűnbánat útján 
kísér végig, hanem az ősegyház gyakorlata szerint mélyebben 
megértjük a három beavató szentség szükségességét életünkben. 
Ez a három szentség a keresztség, bérmálás és az Oltáriszentség.
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Szentmisék és szertartások 
rendje februárban 
Február 1. hétfő 18:00 – Kovács és Pintér család 
élő és elhunyt tagjai 
Február 2. kedd 18:00 Urunk bemutatása 
(Gyertyaszentelő Boldogasszony), Ü – Hálából 
Február 4. csütörtök, zsolozsma és 
szentségimádás 
Február 5. péntek 18:00 Szent Ágota szűz és 
vértanú, E (szentmise végén Jézus Szentséges 
Szívének litániája) – elhunyt József és Erzsébet 
Február 6. szombat 18:00 Évközi 5. vasárnap – 
elhunyt Kocsis Károlyné Márta 
Február 7. vasárnap 9:00 Évközi 5. vasárnap – 
pro populo 
Február 8. hétfő 18:00 Bakhita Szent Jozefina 
szűz – jószándékra; Németh család elhunyt tagjai 
Február 10. szerda, 18:00 Hamvazószerda – 
Willem József és felesége Bakó Matild 
Február 11. csütörtök 17:30 gyóntatás; 18:00 
zsolozsma és a betegek kenetének kiszolgáltatása 
Február 12. péntek 17:30 keresztút; 18:00 – 
Szikriszt Miklósné Anna 
Február 13. szombat 18:00 Nagyböjt 1. 
vasárnapja – Himmer Ferenc, Krebsz Franciska 
és családja 
Február 14. vasárnap 9:00 Nagyböjt 1. vasárnapja 
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Hit – ahogyan 
élünk – 

tanúságtétel; 
remény – 
ahogyan 

imádkozunk – 
liturgia;  

szeretet – 
ahogyan 

szolgálunk – 
szolgáló szeretet
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– pro populo 
Február 15. hétfő 18:00 – elhunyt Himmer Réka 
Február 18. csütörtök 18:00 zsolozsma és szentségimádás 
Február 19. péntek 17:30 kereztút; 18:00 – elhunyt Nagy Kálmánné 
Zsuzsanna; elhunyt István (halálának évfordulóján) 
Február 20. szombat 18:00 Nagyböjt 2. vasárnapja – Dobroti Józsefné 
Erzsébet 
Február 21. vasárnap 9:00 Nagyböjt 2. vasárnapja – pro populo 
Február 22. hétfő 18:00 Szent Péter apostol székfoglalása, Ü – Bakó József 
és felesége Melicher Matild 
Február 25. csütörtök 18:00 zsolozsma és szentségimádás 
Február 26. péntek 17:30 keresztút; 18:00 – élő család 
Február 27. szombat 18:00 Nagböjt 3. vasárnapja – Here Károly és felesége 
Éva 
Február 28. vasárnap 9:00 Nagyböjt 3. vasárnapja – pro populo 
Február 29. hétfő 18:00 
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Ministránsok és cserkészek

A ministránsok foglalkozására február 27-én, szombaton, 16:30-kor kerül sor.

Minden hónap második szombatján, reggel 8:00 órakor kirándulást 
tervezünk, amely esetenként zarándoklással van egybekötve. Az első 

alkalomra február 13-án kerül sor.
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A Szent Mónika közösség 
lelkiségéhez 

Elmélkedj egész hónapon 
keresztül az alábbi szöveg 
segítségével: 

„Lelkét megacélozta a 
jámborság; utánam jött 
szárazon és vizen; te voltál 
bizodalma minden 
viszontagságban”.  

(Szent Ágoston: Vallomások)

A Szent Mónika Közösség következő 
imanapja: február 28-án, a 9:00 órai 

szentmisén
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Hirdetések 

- az egyházközség 
pénzügyi 
beszámolójára a 
zárszámadást és 
költségvetést 
követően kerül sor 
február hónapban 

- az egyházközség 
tanácsadó 
testületének 
következő ülésére 
március 3-án, 19:00 
órakor kerül sor 

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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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 2016-os esztendőben február 11-én, március 10-én és április 
14-én.

Tudnivalók az Oltáriszentségről (4.)

A szentáldozás rendes kiszolgáltatója a püspök, pap 
és diakónus. Rendkívüli kiszolgáltatója az akolitus, 
valamint egyes világi hívők tartós vagy ideiglenes 
engedéllyel.
Szent Útravalóként az eucharisztikus kenyeret és 
bort a plébános, káplán vagy lelkész köteles elvinni a 
beteghez.
Az Oltáriszentség szentmisén kívüli tisztelete:
– a szentségkitétel és szentségi áldás végzője a pap és 
diakónus. Szentségkitételt szükség esetén végezhet 
akolitus és a megyés püspök által kijelölt világi 
személy, de ezen utóbbiak áldást nem adhatnak..
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A Katolikus Egyház böjti fegyelmével kapcsolatos tudnivalók 

Isteni törvény folytán minden krisztushívő köteles a maga módján 
bűnbánatot tartani; hogy azonban mindnyájan egyesüljenek valamilyen 
közös bűnbánattartásban, bűnbánati napok vannak előírva; ezeken a 
krisztushívők különösen is 
- törődnek az imádsággal, 
- gyakorolják a vallásosság és a segítő szeretet cselekedeteit, 
- önmegtagadásokat végeznek sajátos kötelezettségeiket hűségesebben 

teljesítve 
- és főként megtartva a böjtöt és a hústilalmat az itt következő törvények 

szerint. 

A bűnbánati napokon az Egyház megrendüléssel, a vezeklés és hálaadás 
szellemében emlékezik meg Krisztus kínhaláláról, mely minket bűneink 
terhétől megszabadított. Csatlakozunk Urunk áldozatvállalásához, hogy 
saját és mások bűneiért engesztelve kiegészítsük azt, ami még hiányzik 
Krisztus szenvedéseiből (Kol 1,24). Ugyanakkor erősítjük magunkat, hogy a 
kísértéseknek könnyebben ellenálljunk. 

E napokon különféle önmegtagadásokkal, imádsággal, jócselekedetekkel hozzuk 
meg saját áldozatunkat. 

A bűnbánati nap eszközei közül az egyház hagyományai értelmében 
kiemelkedik a böjtölés: Krisztus engedelmes áldozatában való részvételnek 
jele egyben a testi ember fölötti uralom jelképe és kiváló fegyvere (Mt 9,15 
és 17,20; vö. VI. Pál pápa intelmével). 
Bár a keresztény ernber egész életét átjárja a bűnbánat szelleme és 
gyakorlata, az Egyház kijelöl egyes kötelező bűnbánati napokat is, hogy 
egymást támogatva, a közösség egységében hozzuk meg az illető liturgikus 
naphoz is hozzá tartozó áldozatot. Ez idő szerint e napok a következők:  

Szigorú böjti nap: hamvazószerdán (idén február 10.) és nagypénteken 
(március 25.): egyszeri étkezés, melyen kívül még kétszer vehetünk 
magunkhoz valami eledelt erősítésül; húsos ételtől való teljes tartózkodás. 
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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. 
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 mentesülnek a böjtölés (de nem a bűnbánat egyéb 

gyakorlatai) alól a nehéz testi munkát végzők, közétkeztetésben részesülők. 

Az állam által meghatározott jövedelemadó egyházaknak felajánlható 1%-át 
kérjük a  

Magyar Katolikus Egyház javára fordítani. Technikai szám: 0011. 

A szabadon felhasználható adó 1%-át lehetőségeikhez mérten, kérjük 

ajálják fel a Kós Károly Templom Közhasznú Alapítvány 18700994-1-13 
javára. 
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