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Szentmisék és szertartások rendje 
szeptemberben 
1. csütörtök 18:00 zsolozsma és szentségimádás
2. péntek 17:30 Jézus Szíve litánia, 18:00 szentmise – † 
Mária
3. szombat 18:00 Évközi 23. vasárnap (Boldog IX. Piusz 
pápa) – † Nagyszülők
4. vasárnap 9:00 Évközi 23. vasárnap – iskolatáskák és 
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Egyházközség 

SZENTMISÉK, 
SZERTARTÁSOK, 
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JÓ MUNKÁT!

SZENT MÓNIKA 
KÖZÖSSÉG 
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CARITAS 
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Imádunk téged 
Krisztus, és 

áldunk téged, 
mert szent 

kereszted által 
megválottad a 

világot.
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taneszközök megáldása – pro populo
5. hétfő 17:30 zsolozsma, 18:00 szentmise: 
Kaluttai Boldog Teréz szűz e – † Kocsis Károly, 
a Skripek és Kovács család
8. csütörtök 17:30 zsolozsma, 18:00 szentmise: 
Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) Ü
9. péntek 17:30 zsolozsma, 18:00 szentmise: 
Claver Szent péter áldozópap e – Jószándékra
10. szombat 18:00 Évközi 24. vasárnap – † 
József és Erzsébet
11. vasárnap 9:00 Évközi 24. vasárnap – †  
Gyurcsók Ferenc és neje Erzsébet
12. hétfő 17:30 zsolozsma, 18:00 szentmise: Szűz 
Mária szent neve E – Himmer család elhunytjai
14. szerda 17:30 zsolozsma, 18:00 szentmise: A 
Szent Kereszt felmagasztalása Ü – pro populo
15. csütörtök 18:00 zsolozsma és Szűz Mária hét 
fájdalmának rózsafüzére
16. péntek 17:30 zsolozsma, 18:00 szentmise: 
Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök és 
vértanúk E – Hálából
17. szombat 18:00 Évközi 25. vasárnap
18. vasárnap 9:00 Évközi 25. vasárnap – pro 
populo
19. hétfő 17:30 zsolozsma, 18:00 szentmise – †  
id. Burján Vince, neje Mária és Krebsz Zoltán
22. csütörtök 18:00 zsolozsma és szentségimádás
23. péntek 17:30 zsolozsma, 18.00 szentmise: 
Pietrelcinai Szent Pió áldozópap E – a 
Frommelt család † tagjai
25. vasárnap 9:00 Évközi 26. vasárnap, Szentírás 
vasárnapja – Hálából; 18:00 – Pro populo
26. hétfő 17:30 zsolozsma, 18:00 szentmise: 
Jeruzsálemi Szent Albert püspök (OESSH)
29. csütörtök 18:00 zsolozsma és 
szentségimádás: Szent Mihály, Szent Gábor és 
Szent Rafael főangyalok, Ü
30. péntek 17:30 zsolozsma, 18:00 szentmise: 
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Hit – ahogyan 
élünk – 

tanúságtétel; 
remény – 
ahogyan 

imádkozunk – 
liturgia;  

szeretet – 
ahogyan 

szolgálunk – 
szolgáló szeretet
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Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító E – † Fiedler Mihály

Bibliaórák 
Szeptember 8 és 22; október 13, 27; november 10, 24, december 8, 
csütörtök 19:00 Községháza tanácstermében. 
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Ministránsok és cserkészek

A ministránsgyűlések időpontjai: szeptember 17, október 15, november 
19, december 23-án, 16:30
A 2016 szeptemberében elsőáldozásra jelentkezők ministránsavatása 2017. 
augusztus 15.
Ministráns-verseny indulása augusztus 7.

Kirándulás: szeptember 10-én, október 8, november 12.

Savio Szent Domonkos 
1842. április 2-án született a Torinóhoz közeli Riva di Chieriben. Családja 
szegénységben élt. 1844-ben Murialdóba költöztek. Ötéves korától ministrált. 
1848-tól járt iskolába. Tanítója, a helyi káplán szerint mély vallásos 
meggyőződés jellemezte, volt benne valami eredendő bölcsesség. 1849. április 
8-án a hétéves Domonkosnak engedélyezték, hogy elsőáldozó legyen, annak 
ellenére, hogy ekkoriban 12 évesen szoktak csak áldozáshoz járulni a gyerekek. 
A hétéves fiú ekkor írta le elhatározását, mely azóta sok keresztény fiatal 
jelmondata lett: „Inkább meghalok, semhogy bűnt kövessek el.” Egyik tanára 
közbenjárására 1854 októberében megismerkedett Don Boscóval. Bosco kiváló 
képességű fiúnak ismerte meg, gyakran bízott rá más fiatalokat. Jóra 
buzdította társait, hogy járuljanak a szentségekhez és kerüljék a rosszat, 
segítsenek másokon és törekedjenek az életszentségre. 1856-ban barátaival 
megalapította a Szeplőtelen Fogantatás Társaságát. Ezen év nyarán 
megbetegedett, majd rövid időre hazatért. Mikor beteg édesanyjáért a Szent 
Szűzhöz imádkozott, édesanyja felépült. 1857 januárjában Domonkos állapota 
súlyosbodott. 1857. március 9-én halt meg tüdőbajban.
1908-ban indult meg szenttéavatási eljárása, melyben 1933-ban elismerték 
érdemeit. 1950. március 5-én boldoggá avatták, majd 1954. június 13-án XII. 
Piusz pápa a szentek sorába emelte, tengernyi fiatal jelenlétében. Életéről Don 
Bosco egy tanulmányt; Enzo Bianco, illetve Teresio Bosco pedig könyvet írt.
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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: szeptember 

18. vasárnap, 9:00
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Szertartások 
szeptember folyamán 

- Iskolai taneszközök és 
iskolatáskák megáldása 
szeptember 4-én, 9:00 

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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Hittani felkészítés az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleinek 
Szeptember 15, október 20, november 17, december 15. A szülői 
értekezletek és hittani felkészítések helyszíne a  Községháza 
tanácsterme. Kezdés 19:00 órakor. 
Az elsőáldozásra jelentkező gyermekek is kiveszik részüket a közösség 
életéből ez elsősorban a gyermekszkólában, vagy a ministrálásban való 
aktív szolgálatban mutatkozik meg. 

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. 

Jelentkezés bérmálásra 
Szeptember 9-én, pénteken 19:00 órakor a plébánián. Erre az 
időpontra jöhetnek azok a felnőtt kort elért testvéreink is, akik 
valamilyen oknál fogva nem részesültek a keresztség, bérmálás és 
elsőáldozás szentségében, valamint szorosabban akarnak kapcsolódni 
Krisztushoz és Egyházához. 
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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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