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Szentmisék és szertartások rendje 
októberben 
1. szombat 17:30 Rózsafüzér; 18:00 Évközi 27. vasárnap – † 
József és Erzsébet
2. vasárnap 9:00 Évközi 27. vasárnap – pro populo
3. hétfő 17:30 Rózsafüzér; 18:00 szentmise – † Zsuzsanna 
és † hozzátartozók, valamint Éva és Györgyi nővéreinkért
6. csütörtök 17:30 Rózsafüzér; 18:00 Zsolozsma: Szent 
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Egyházközség 

SZENTMISÉK, 
SZERTARTÁSOK, 

TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK 
CSERKÉSZEK 
JÓ MUNKÁT!
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CARITAS 
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világot.
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Brúnó áldozópap
7. péntek 17:30 Rózsafüzér; 18:00 Szentmise: 
Rózsafüzér Királynője E – † Erzsébet és Sándor
8. szombat 17:30 Rózsafüzér; 18:00 Szentmise: 
Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, 
Magyarország Főpátronája FÜ – jószándékra
9. vasárnap 9:00 Szentmise: Évközi 28. vasárnap 
– pro populo
10. hétfő 17:30 Rózsafüzér; 18:00 Szentmise – 
élő testvérekért
13. csütörtök 17:30 Rózsafüzér; 18:00 Zsolozsma
14. péntek 17:30 Rózsafüzér; 18:00 Szentmise: 
Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú – † Georg 
Krebs
15.  szombat 17:30 Rózsafüzér; 18:00 Szentmise: 
Évközi 29. vasárnap – pro populo
16. vasárnap 9:00 Szentmise: Évközi 29. 
vasárnap – Pálmai család † tagjai
17. hétfő 17:30 Rózsafüzér; 18:00 Szentmise: 
Antióchiai Szent Ignác püspök és vértanú E 
20. csütörtök 17:30 Rózsafüzér; 18:00 
Zsolozsma
21. péntek 17:30 Rózsafüzér; 18:00 Szentmise – 
Hálából; † Pál és † hozzátartozók
23. vasárnap 9:00 Évközi 30. vasárnap (missziós 
vasárnap); 17:30 Rózsafüzér; 18:00 Szentmise – † 
Béla
24. hétfő 17:30 Rózsafüzér; 18:00 Szentmise: 
Claret Szent Antal Mária püspök e – Hálából
29. szombat 18:00 Szentmise: Évközi 31. 
vasárnap – † Willem József, Krebsz Mária, 
Willem Margit és Pados Andor
30. vasárnap 9:00 Szentmise: Évközi 31. 
vasárnap – Szikriszt Péterné Katalin; a Németh 
és Klemm család † tagjai
31. hétfő 17:30 Rózsafüzér; 18:00 Szentmise: 
Mindenszentek FÜ
November 1. kedd 9:00 Szentmise: 
Mindenszentek FÜ; 15:00 megemlékező 
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Hit – ahogyan 
élünk – 

tanúságtétel; 
remény – 
ahogyan 

imádkozunk – 
liturgia;  

szeretet – 
ahogyan 

szolgálunk – 
szolgáló szeretet
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szertartás a halottakért a temetőben, azt követően pedig sírkövek 
megáldása. 

Bibliaórák 
Szeptember 8 és 22; október 6, 13; november 10, 24, december 8, 
csütörtök 19:00 Községháza tanácstermében. 

Hittani felkészítés az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleinek 
Október 20, november 17, december 15. A szülői értekezletek és 
hittani felkészítések helyszíne a  Községháza tanácsterme. Kezdés 
19:00 órakor. 
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Ministránsok és cserkészek

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

Kirándulás: október 8, november 12.

Kezdődik a cserkész év 

Egy kicsit megkésve, de a cserkész év is kezdeté veszi ősszel. Újra elindulnak az 
őrsgyűlések, és a programok is. Nyitó alkalmunk során a kisebbek tehetnek 
bizonyságot rátermettségükről, s arról, hogy a tavalyi év során a rendszeres 
őrsgyűlés látogatással elsajátították a kiscserkészekhez méltó tudást. Idén 
kicsit változni fognak az őrsgyűlések menetei, mivel vezetőink nagy rész már 
nem tud Zebegényben lenni hétről hétre. De szívből reméljük, hogy a cserkészet 
a sok lelkes tag segítségével tovább tud folyni kis falunkban. 

Cili 
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A Szent Mónika közösség 
lelkiségéhez 

Elmélkedj egész hónapon 
keresztül az alábbi szöveg 
segítségével: 

„Aki csak ismerte őt 
közülünk, dicsért, tisztelt és 
szeretett téged őbenne, mert 
jámbor életének gyümölcsei 
tettek tanúságot arról, hogy 
szívében otthon vagy. Egy 
férfinak volt felesége (1Tim 
5,9), viszontszolgálattal volt 
szüleihez (1Tim 5,4), házát 
jámborul gondozta, s jó 
cselekedeteiről bizonysága 
volt. Gyermekeket nevelt, de 
úgy, hogy mindig újra átélte 
velük szülési fájdalmait, 
valahányszor tőled 
elszakadásukat látta.”  

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

A Szent Mónika Közösség 
következő imanapja: október 16. 

vasárnap, 9:00 szentmise és az azt 
követő közösségi ima.
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Szertartások és 
programok október 
folyamán 

- Októberi ájtatpsság 
minden hétfőn, 
csütörtökön, pénteken és 
szombaton 17:30. 

- Ábrahám Márta és 
Polgár Éva  
hangversenye a 
templomban október 16-
án, 18:00 órakor. 

- Tudásfalva: október 22. 
15:00 a Községháza előtti 
téren 

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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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. 
Az első szentgyónás időpontja minden esztendőben Nagyhétfő. 
A szentáldozás időpontja minden esztendőben Urunk mennybemenetelének főünnepe. 
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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. 
Első alkalom: 2016. október 7!!! 

Bérmálási felkészítés és katekumenátus 
szeptember 30; október 14; november 4, 18; december 2. 19:00 
Plébánia 

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.
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