
November 
Szentmisék és szertartások rendje – közösségi imaéletünk 

1. csütörtök 9:00 Mindenszentek FÜ; 15:00 megemlékező szertartás 
a temetői keresztnél; sírkövek megáldása 
2. péntek 7:15 Halottak	napja reggeli dicséret + szentmise; 18:00 
esti dicséret + szentmise 

3. szombat 18:00 Évközi	31.	vasárnap – pro populo 
4. vasárnap 9:00 Évközi	31.	vasárnap – egy család † tagjai 
5. hétfő 7:15 Szent Imre herceg Ü – reggeli dicséret + szentmise 
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Ministránsok és 
cserkészek 

Férfiszövetség, 
Rózsafüzér-
társulat és a 
Keresztény 
édesanyák 
közössége 

Caritas 

HIT 
ahogyan élünk – 

tanúságtétel

1
REMÉNY 

ahogyan imádkozunk – 
liturgia

2
SZERETET 

ahogyan szolgálunk – 
caritas
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6. kedd 7:15 – reggei dicséret + szentmise 
7. szerda 18:00 esti dicséret + szentmise – 
Jószándékra; 18:45 csendes szentségimádás 
8. csütörtök 18:00 szentmségimádás 
9. péntek 7:15 A lateráni bazilika 
felszentelése Ü reggeli dicséret + szentmise 

10. szombat 18:00 Évközi	32.	vasárnap – pro 
populo 
11. vasárnap 9:00 Évközi	32.	vasárnap – 
Mundi Márton és neje; a Sándor család † 
tagjai 
12. hétfő 7:15 Szent Jozafát püspök és vértanú E – reggeli dicséret + szentmise 
13. kedd 7:15 Magyar szentek és boldogok e – reggeli dicséret + szentmise 
14. szerda 18:00 esti dicséret + szentmise; 18:45 csendes szentségimádás 
15. csütörtök 18:00 Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító e – szentségimádás 
16. péntek 7:15 Skóciai Szent Margit e – reggeli dicséret + szentmise 
17. szombat 18:00 Évközi	33.	vasárnap – pro populo 
18. vasárnap 9:00 Évközi	33.	vasárnap – † édesanya; † Farkas Jánosné és a család minden 
elhunytja; 10:00 megemlékező ünnepség a Szent Erzsébet szobornál 

19. hétfő 7:15 Árpád-házi Szent Erzsébet Ü reggeli dicséret + szentmise; 18:00 ima a 12. út 
menti Szent Erszébet kápolnánál (Dózsa György út, Dőri kastély) 
20. kedd 7:15 reggeli dicséret + szentmise 
21. szerda 18:00 A Boldogságos Szűzanya bemutatása a templomban E – esti dicséret + 
szentmise; 18:45 csendes szentségimádás 
22. csütörtök 18:00 Szent Cecília szűz és vértanú E – szentségimádás 
23. péntek 7:15 Szent I. Kelemn pápa és vértanú e – reggeli dicséret + szentmise 

24. szombat 17:00 Szentségimádás; 18:00 Krisztus, a mindenség királya FÜ szentmise – 
Mundi András, neje Gabula Anna, a Kocsis éa s Nagy család † tagjai 
25. vasárnap 9:00 Krisztus, a mindenség királya FÜ – † Pál 
26. hétfő 7:15 reggeli dicséret + szentmise 
27. kedd 7:15 reggeli dicséret + szentmise 
28. szerda 18:00 esti dicsret + szentmise; 18:45 csendes szentségimádás 
29. csütörtök 18:00 szentségimádás 
30. péntek 7:15 Szent András apostol Ü reggeli dicséret + szentmise 
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Programok 
Hitünk megértése és gyakorlása 

Bibliaóra 

Minden pénteken. A hónap 1-3 hetében 
18:00 órától a plébánián, a negyedik 
héten 19:00 órakor a templomban. 

Katekézis (felnőtt hittan) 

Minden hétfőn. A hónap 1-3 hetében 
18:00 órától a plébánián, a negyedik 
héten 19:00 órakor a templomban 

A keresztény édesanyák Szent Mónika 
Közössége 

November 18., december 16. – 9:00 órai 
szentmise és a szentmisét követően közös 
ima a keresztelő kápolában. 

A keresztény férfiak Szent Ágoston 
szövetsége 

November 11., december 9. – 9:00 órai 
szentmise és az azt követő ima a 
keresztelő kápolnában. 

Rózsafüzér-társulat 

November 25., december 30. – 9:00 órai 
szentmise és azt követően titokcsere a 
templomban. 

Ministránsgyűlés 

November 24., december 23. – 16:30 a 
templom sekrestyéje. 

Gyermek-szkóla (kis énekkar) 

Gyermek-szkóla próbái csütörtökön 
17:00 órakor a Könyvtár Galériájában. 
Vezető: Gyarmati Nóra kántor. 

Templomi kórus 

Próbák minden csütörtökön 18:45 órakor 
a Kóruson: október 4, 11, 18, 25, 
november 8, 15, 22, 29, december 6, 13, 
20, 23. 

Keresztelés 

Jelentkezés legkésőbb a gyerek 
keresztelését megelőző 1 hónappal, 
tudnivalók: http://
zebegeny.vaciegyhazmegye.hu/
keresztseg-szentsege-es-tudnivalok-a-
gyermekek-keresztelesevel-kapcsolatban/ 

Elsőáldozás 

Az elsőáldozásra készülő gyerekek szülei 
vagy a hetente minden hétfőn 18:00 
órakor tartott katekézisen a plébánián, 
vagy a hónap negyedik hétfőjén 19.00 
órakor a templomban vehetnek részt a 
felkészítésben. Az elsőáldozásra való 
jelentkezés szeptembertől elsős korban 
veszi kezdetét. Másodikos kortól kötelező 
a ministrálásban vagy a szkólában való 
részvétel.  

Bérmálási előkészítő 

Szeptembertől szombatonként 19:00 
órától a plébánián: jelentkezés 
szeptember 8-án 19:00 órkaor a 
plébánián. A felkészülés időtartama 2 év. 
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Bűnbánat szentsége 

Szentgyónási alkalmak minden szentmise 
előtt fél órával, illetve: augusztus 3-án, 
18:00 a búcsú előtti pénteken; december 
17-én 18:00 gyerekek karácsonyi 
szentgyónása 18:00; december 19-én, a 
felnőttek karácsonyi szentgyónása 18:00. 

Betegek kenete 

Minden hónap első péntekjén szívesen 
ellátogatok a községben élő 
testvéreinkhez, akik már nem tudnak 

ellátogatni a templomba. Kérem a 
hozzátartozókat, hogy értesítsenek a 
környezetükben lévő ilyen jellegű 
igényről. A betegek kenetének közösségi 
felvételére február 11-én van lehetőség 
templomunkban.  

Tudnivalók: http://
zebegeny.vaciegyhazmegye.hu/betegek-
kenete-es-tudnivalok-a-szentseg-
felvetelevel-kapcsolatban/ 

Plébánia Hivatal 

Cím: 2627 Zebegény, Árpád út 7. 
Tel.: 27/373-124 
Adószám: 19829180-1-13 
Számlaszám: OTP 11742094-20161970-00000000 
Hivatali nyitvatartás: 
Szerda, Csütörtök, Péntek 15:00-17:00 
Sürgős esetben (szentségi betegellátás): 0630/375-7914 
Plébános: Dr. Sztankó Attila 
rke.zebegeny@gmail.com 
www.zebegeny.vaciegyhazmegye.hu 

Karitasz 

http://www.karitasz.vaciegyhazmegye.hu 
2600 Vác, Hattyú u. 1. Tel.: +36 27 814 174 - E-mail: caritas@vaciegyhazmegye.hu 

Zebegényi Árpád-házi Szent Erzsébet Caritas számlaszáma: 
OTP 11784009-20212203-00000000 
Karitászcsoport vezető: Jungné Hrabanek Ágnes  
E-mail: hrabanekagi@citromail.hu 
Telefon: 0630/626-0480 

Kós Károly Templom Közhasznú Alapítvány 
Adószám: 18700994-1-13 
Számlaszám: OTP 11742094-20172688-00000000
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