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A temetői kereszt megáldása 
2015. szeptember 13-án, a 9:00 órai szentmisét követően 
ünnepi körmenetben fölmegyünk a ravatalozóhoz, ahol 
megáldjuk a felújított keresztet. 
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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
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Szentmisék rendje 
szeptemberben 
Szeptember 3. csütörtök 18:00 Nagy Szent 
Gergely pápa és egyháztanító 
Szeptember 4. péntek 18:00 Elsőpéntek, Jézus 
Szentséges szívének litániája 
Szeptember 5. szombat 18:00 Évközi 23. 
vasárnap – id. Lhotsky Károly és felesége Krebsz 
Mária 
Szeptember 6. vasárnap 9:00 Évközi 23. 
vasárnap – Pro populo 
Szeptember 7. hétfő 18:00 Szent Márk, István és 
menyhért áldozópapok, kassai vértanúk (Ü) – + 
Skripek István és szülei 
Szeptember 10. csütörtök 18:00 – Károlyi Sándor 
és Viola gyémántlakodalma 
Szeptember 11. péntek 18:00 – + Kocsis Károly 
Szeptember 12. szombat 18:00 Évközi 24. 
vasárnap – + Gyurcsok Ferenc és neje Erzsébet 
Szeptember 13. vasárnap 9:00 Évközi 24. 
vasárnap – Pro populo 
Szeptember 14. hétfő 18:00 A Szent Kereszt 
felmagasztalása (Ü) – Jószándékra 
Szeptember 17. csütörtök 18:00 
Szeptember 18. péntek 18:00 
Szeptember 19. szombat 18:00 Évközi 25. 
vasárnap – Pro populo 
Szeptember 20. vasárnap 9:00 Évközi 25. 
vasárnap – Hálából 
Szeptember 21. hétfő 18:00 Szent Máté apostol és 
evangélista (Ü) – + Id. Burján Vince és felesége 
Mária 
Szeptember 24. csütörtök 18:00 Szent Gellért 
püspök és vértanú (Ü) – + Krebsz Zoltán 
Szeptember 25. péntek 18:00 – + Himmer 
Ágoston és + családtagok 
Szeptember 26. szombat 18:00 Évközi 26. 
vasárnap – Pro populo 
Szeptember 27. vasárnap 9:00 Évközi 26. 
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Hit – ahogyan 
élünk – 

tanúságtétel; 
remény – 
ahogyan 

imádkozunk – 
liturgia;  

szeretet – 
ahogyan 

szolgálunk – 
szolgáló szeretet
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vasárnap – a zebegényi Hirling család élő és elhunyt gajaiért, valamint 
leszármazottaikért 
Szeptember 28. hétfő 18:00 Szent Vencel – Fiedler Mihály 
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Ministránsok és cserkészek

A ministráns az Úr oltárának 
szolgája, aki az ünneplő 

közösség tagjainak 
képviselője az 

istengyermekség 
lelkületében. A ministráns 

jelenléte az oltárnál – legyen 
akár gyermek, akár ifjú, és 

felnőtt – annak jele, hogy az 
egész közösség tudatában 

van: Krisztus életünk 
központja. A ministrálás nem 
szereplés, hanem a cselekvő 
közösség jele – a közösség 

minden tagja, kezdve 
gyermekkorától idős koráig, 

tudatosan és tevőlegesen vesz 
részt a Legszentebb 

Cselekményeken, ugyanakkor 
a ministrálás valamiképp 
egész keresztény életünk 

csúcspontja, hiszen magába 
foglalja a hit tanúságtételét és 

a szegények 
„asztalszolgálatát”. A 

ministráns mindig az adott 
közösség küldöttje az oltárnál. 

A cserkészek már megkezdék az évet – 
azaz inkább be sem fejezték... 

A 832. Havas Boldogasszony cserkészcsapat 
nyári tábora idén is nagyon jól sikerült. A 
Börzsöny szívében megtartott táborban a 
Dunakanyar Körzet csapatai táboroztak 
együtt a középkori Jeruzsálemi Királyság 
történetének keretei között. Zebegény bátor 
lovagjai a táborból történő búcsúzás után el 
is határozták, hogy az iskolaév kezdete előtt, 
egy igazi, belevaló cserkészprogramon 
vesznek részt. 
Augusztus 22. éjszaka, maroknyi csapatunk 
az éj leple alatt kívánta bevenni a Börzsöny 
zord ormait, többek között Nagy-
Hideghegyet. Túránk Nagybörzsönyből 
indult, és kissé kacifántosan is, de éjjel kettő 
körül Nagy-Hideghegyen, a metsző 
hidegben csodálhattuk a fölénk hajoló 
csillagos égboltot. Egy bögre meleg 
cappuccinoval kezünkben,„lábunk alatt” a 
Vasedény kulcsosháznál megismert, és 
hozzánk szegődött kutyus-barátunkkal, 
„Partizánnal” (mi neveztük el) , a Börzsöny 
éjszaka nem is olyan félelmetes, mint ahogy 
azt sokan hiszik. A pirkadat Kóspallagon ért 
minket, ahonnan hős apukák, dacolva a 
hajnali időponttal, autóval hoztak haza, 
Zebegénybe. Nem tudom, hogy tizünk közül 
másnap ki meddig aludt, de az biztos, hogy 
ez az átvirrasztott és átgyalogolt éjszaka 
megérte a kialvatlanságot. 
Szeptemberi folytatása következik… 

Constantinovits-Csóka Saci 
cspk-helyettes
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Keresztény Édesanyák Szent 
Mónika Közössége

A Szent Mónika Közösség a 
keresztény asszonyok és édesanyák 
magántársulása, akiknek 
célkitűzése a női és anyai méltóság 
megerősítése, valamint 
megbecsülése. A közösség feladatai 
közé tartozik: 

- a hit tanúságtétele gyermekeik 
számára, főleg a felelős 
keresztény magatartásban 

- a közösségi- és magánimádság 
gyakorlása 

- a magára maradt és gondokkal 
küzdő édesanyák és az árván 
maradt gyermekek lelki és fizikai 
támogatása 

A közösség tagjai elkötelezik 
magukat, hogy naponta elmondják 
saját és a közösség tagjainak 
gyermekeikért a Mennyei Atyánk 
kezdetű imádságot, hetente egyszer 
ezt szentséglátogatás alkalmával 
teszik meg valamely templomban, 
valamint a közösség által 
megállapított napon, havonta 
egyszer, közösen imádkoznak. 

A közösség tagjai az általuk 
megállapított tagdíjjal támogatják 
azon édesanyákat, vagy 
gyermekeket, akiknek gondoskodó 
szeretetre van szükségük, 
összefogva a helyi Caritas 
csoporttal. 

Irgalmas Istenünk, szomorúak 
vigasztalója, te Szent Mónika 

könnyes imádságát fiának, 
Ágostonnak megtérésével 

jutalmaztad. Közbenjárásukra add, 
hogy bűneinket megsirassuk, és 

megbocsátó kegyelmedet elnyerjük. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te 

Fiad által, aki veled él és uralkodik 
a Szentlélekkel egységben, Isten 

mindörökkön-örökké.
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Hirdetések 

- Szeptember 3. 
csütörtökön, 19:00 
órára várom a 
képviselőtestület 
tagjait a harmadik 
negyedévi gyűlésre. 
Sok ügy van 
terítéken, az ülést 
21:00 órakor 
berekesztem. 

- Szeptember 4. 
pénteken, 19:00 
órakor lesz az első 
felnőtteknek szóló 
bibliaóra a plébánián, 
ezen megbeszéljük a 
találkozók 
rendszerességét és az 
időpontokat. 

- Szeptember 5. 
szombaton, 19:00 
órakor szeretnék 
találkozni az 
ifjúsággal és azokkal, 
akik bérmálkoznának 
a közeljövőben.

Plébániahivatal 

Cím: 2627 Zebegény, Árpád út 7. 
Tel.: 27/373-124 

Adószám: 19829180-1-13 

Számlaszám: OTP 
11742094-20161970-00000000 

Plébános: Dr. Sztankó Attila 
attilasztanko1978@gmail.com 

Hivatali nyitvatartás: 
Hétfő 8:30-12:00 13:00-17:00 
Csütörtök 8:30-12:00 13:00-17:00 
Péntek 8:30-12:00 13:00-17:00 

Sürgős esetben (szentségi 
betegellátás): 0630/375-79-14

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
mailto:attilasztanko1978@gmail.com
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Elsőáldozóknak

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 közösségünkban 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 nagyszülőkkel havonta 
konzultáció lesz (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 szülői és nagyszülői konzultációra 
szeptember 10-én, csütörtökön este 7 órakor 
kerül sor a plébánián (2627 Zebegény, 
Árpád út 7.) Ezen legalább az egyik szülő és 
nagyszülő jelenjen meg. 

Az első szentgyónás időpontja minden esztendőben: 
Nagyhétfő. 
A szentáldozás időpontja minden esztendőben: 
Urunk mennybemenetelének főünnepe.
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www.zebegeny.vaciegyhazmegye.hu
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http://www.zebegeny.vaciegyhazmegye.hu

