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Szentmisék és szertartások rendje 
decemberben 
1. péntek 17:30 Jézus Szentséges Szívének litániája; 18:00 
szentmise: † édesapa, édesanya & lányuk Márta

Advent 1. vasárnapja (Borbála-ágak kiosztása)
2. szombat 18:00 szentmise: † Veszelei András és 
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gyermekei; Éberli Ferenc & Botz Ferenc
3. vasárnap 9:00 szentmise: † Miklós
6. szerda 18:00 Szent Miklós püspök e – 
szentmise: Jószándékra
7. csütörtök 18:00 Szent Ambrus püspök és 
egyháztanító E – szentségimádás
8. péntek 18:00 A Boldogságos Szűz Mária 
szeplőtelen fogantatása FÜ – szentmise: † 
László, István, Mária dédszülők
9. szombat 11:30 szentmise a Jeruzsálemi Szent 
Sír Lovagrend tagjaival

Advent 2. vasárnapja (Luca-búza kiosztása)
18:00 szentmise
10. vasárnap 9:00 szentmise
13. szerda 18:00 Szent Lúcia szűz és vértanú E – 
szentmise
14. csütörtök 18:00 Keresztes Szent János 
áldozópap és egyháztanító E – szentségimádás
15. péntek 18:00 szentmise

Advent 3. vasárnapja 
16. szombat 18:00 szentmise: a Bőzsöny család ⁎ 
& † tagjaiért
17. vasárnap 9:00 szentmise: Hálából; 18:00 a 
falusi sváb betlehem megnyitása és az otthoni 
betlehemek megáldása a Szikla-kápolnánál
18. hétfő 6:00 rorate-szentmise és a gyermekek 
reggeliztetése; 17:00 a gyerekek gyóntatása (akik 
már voltak elsőáldozók 6-kos korig)
19. kedd 6:00 rorate-szentmise és a gyermekek 
reggeliztetése
20. szerda 6:00 rorate-szentmise és a gyermekek 
reggeliztetése
17:00 gyóntatás (felnőttek)
21. csütörtök 6:00 rorate-szentmise és a 
gyermekek reggeliztetése
22. péntek 6:00 rorate-szentmise és a 
gyermekek reggeliztetése
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Advent 4. vasárnapja 
23. szombat 18:00 szentmise

Karácsony FÜ 
24. vasárnap 15:00 betlehemezés a templomban (a luca-búza és a 
borbála-ágak ajándékozása Jézusnak, lampionos vonulás a 
betlehemi barlanghoz, kántálás); 23:30 éjszakai szentmise
25. hétfő 10:00 ünnepi szentmise
26. kedd 9:00 Szent István első vértanú Ü

A Szent Család: Jézus, Mária és József Ü 
30. szombat 18:00 szentmise és a családok megáldása: † Farkas János

Szűz Mária, Isten Anyja FÜ 
31. vasárnap 18:00 szentmise és év végi hálaadás
január 1. hétfő 10:00 szentmise

Közösségek – Programok 
Gyermek schola (énekkar) 
A próbák heti rendszerességgel, az időpont meghatározása november 5-én, 
a 9:00 órai szentmisét követően. Vezető: Gyarmati Nóra kántor. 

Ministránsgyűlés 
A próbák havi rendszerességgel, szombaton lesznek megtartva 16:30-17:30 
között a templomban. Alkalmak: december 9 (17:00!); december 23. 

A Keresztény édesanyák Szent Mónika közössége (helyi vezető: 
Walcz Dorottya)
Imaalkalmak: december 17. vasárnap 9:00 órai szetmisék és az azt követő 
közös ima.

A keresztény férfiak Szent Ágoston közössége 
Létrehoztuk a zebegényi férfiszövetséget. Imaalkalom december 26. 
vasárnap a 9:00 óra szentmisét követően a keresztelő-kápolnában.
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Mindenható Istenünk, minden atyaság forrása! 
Hálát adunk Néked, amiért felelősségteljes hivatással ajándékoztál meg 
minket. 
Köszönjük Néked mindazokat, akiket ránk bíztál. 
Kérünk, segíts, hogy mindenkor családjaink hiteles és érett támaszai 
legyünk. 
Vezess és erősíts minket hitünkben, valamint vallásos életvitelünkben! 
Add nekünk bölcsességedet, az értelem, a jótanács adományát; 
tölts el a tudomány, bátorság, igaz jámborság és istenfélelem lelkével! 
Kéréseinben legyetek közbenjáróink Szent József, Szent Ágoston, Szent 
Márton és államalapító királyunk, Szent István! 
Erre kérünk Téged, mennyei Atyánk, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Bibliaórák 
December 7-én, és 21-én csütörtökön 19:00 a Plébánián. 
A bibliaolvasást elősegítő eszközök: www.evangelium.katolikus.hu vagy 
uj.katolikus.hu illetve Evangelium365 mobilaplikáció.

Rózsafüzértársulat 
Titokcsere december 30-án, a 18:00 órai szentmisét követően.

Hittani felkészítés az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleinek 
2017. december 14. 18:45 a plébánián 
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 gyermekek (legkorábban 7-ik életévüket betöltött) 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.  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Az első szentgyónás időpontja minden esztendőben Nagyhétfő. 
A szentáldozás időpontja minden esztendőben Urunk mennybemenetelének főünnepe. 

Bérmálási előkészítő 
December 9-én, 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. 
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. 

Könyv- és filmajánló 
Georges Bernanos: Egy falusi plébános naplója, SzIT, Budapest, 244 old.

P. Reinhard Körner OCD: A lélek sötét éjszakája Keresztes Szent Jánosnál, Jel 
Kiadó, Budapest 2015., 117 old.

Köszönetnyilvánítás 
Hálásan köszönöm az egyházközség minden tagjának, hogy idén is 
lehetőségeik mentén nagylelkűen támogatták egyházközségünket!
Kérjük mindazokat, akik valamely oknál fogva megfeledkeztek, illetve még 
nem törlesztették közösségünk felé az anyagi támogatás kötelezettségét, a 
bevett módokon járuljanak hozzá célirányos kiadásainkhoz.
Köszönettel
Sztankó Attila atya
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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

