
2016. ÁPRILIS 28. 2017. MÁJUS ZEBEGÉNYI EGYHÁZKÖZSÉG

Szentmisék és szertartások rendje 
májusban 
Húsvéti idő 
május 1. hétfő 17:30 májusi ájtatosság; 18:00 szentmise 
Szent József, a munkás e – Jószándékra
május 4. csütörtök 17:30 májusi ájtatosság; 18:00 
szentségimádás és befejező imaóra
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május 5. péntek 17:30 Jézus Szíve litánia; 18:00 
szentmise – Hálából

Húsvét 4. vasárnapja
május 6. szombat 17:30 májusi ájtatosság; 18:00 
szentmise – † Szentesi Márton és neje, Gizella 
valamint † gyermekeik
május 7. vasárnap 9:00 szentmise – a Kékesi 
család † tagjai és † Erzsébet (anyák napja és 
könyörgő nap a papi hivatásokért)
május 8. hétfő 17:30 májusi ájtatosság; 18:00 
szentmise – † Willem József és Hirling Márta
május 12. péntek 17:30 májusi ájtatosság; 18:00 
szentmise – † Bakó József és Meriherr Matild

Húsvét 5. vasárnapja
május 13. szombat 17:30 májusi ájtatosság; 18:00 
szentmise – † Mundi Márton és neje, Krebsz Mária 
valamint fiuk János
május 14. vasárnap 9:00 szentmise – pro populo
május 15. hétfő 17:30 májusi ájtatosság; 18:00 
elsőáldozók és hozzátartozóik gyóntatása; próba
május 18. csütörtök 17:30 májusi ájtatosság; 
18:00 szentségimádás és befejező imaóra
május 19. péntek 17:30 májusi ájtatosság; 18:00 
szentmise – † Bakó Matild és Edit
Húsvét 6. vasárnapja
május 20. szombat 17:30 májusi ájtatosság; 18:00 
szentmise – † Here György és neje, Mária
május 21. vasárnap 9:00 szentmise (elsőáldozás)
május 22. hétfő 17:30 májusi ájtatosság; 18:00 
szentmise Szent Rita szerzetesnő e – † Pál és 
hozzátartozók

Urunk mennybemenetele FÜ
május 27. szombat 17:30 májusi ájtatosság; 18:00 
szentmise – † Szabadkai László
május 28. vasárnap 9:00 szentmise
május 29. hétfő 17:30 májusi ájtatosság; 18:00 
szentmise
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Hit – ahogyan 
élünk – 

tanúságtétel; 
remény – 
ahogyan 
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szolgálunk – 
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Változik a szertartások hétköznapi rendje júniustól! 
Hétfő –
Kedd –
Szerda 17:30 esti dicséret 18:00 szentmise
Csütörtök 17:30 esti dicséret 18:00 szentségimádás és befejező imaóra
Péntek 17:30 esti dicséret 18:00
októberben és májusban az esti dicséretek helyett rózsafüzér, illetve litánia

Hittani felkészítés az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleinek 
A szülői értekezletek és hittani 
felkészítések helyszíne a  
Községháza tanácsterme. 
Kezdés 19:00 órakor.
2017-ben: május 4-én, és 18-án. 
Elsőáldozás: (a 2016-2017. tanévben 
harmadikos hittanosoknak május 21-
án, vasárnap 9:00 órakor); az 
elsőáldozók és hozzátartozóik 
gyóntatása május 15-én, 18:00 
órakor, utána próba

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).
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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: 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.
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 

!4



2016. ÁPRILIS 28. 2017. MÁJUS ZEBEGÉNYI EGYHÁZKÖZSÉG

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)
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 
csütörtök 19:00 Községháza tanácstermében: május 24! szerda a 
plébánián; 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. 
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Kirándulás kerékpárral a Mátyás Király Múzeumba Visegrádra május 
6-án.

Két múzeumpedagógiai lehetőséget kínálnak egy régészetit és az íjászatot. 
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.  fejezet, 1.)

A Szent Mónika Közösség következő imanapja: május  
21. vasárnap, 9:00 szentmise és az azt követő közösségi 

Ministráns- és gyerek sarok

igyekezzünk részt venni minél több májusi ájtatosságon!

ministránsgyűlés június 3 16:30
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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:
szerda, 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: szerda, 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 18:00.

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

