
Január 14, Évközi 2. vasárnap  

7 óra: + Mária és Péter nagyszülők 

8.30 óra (Bazita) 

10 óra: + Dezső és Erzsébet szülők, János és Mária nagyszülők 

18 óra: + József és Anna szülők, + József férj és testvér 

 

Folytatódik a Család(sz)építő című előadássorozat a Mindszenty is-

kolában, holnap, január 8-án, 17 órától. Éger Csaba katolikus pszicho-

lógus ezúttal A kamaszkor kihívásai a fiatalok szemüvegén keresztül 

címmel tart előadást. 

Fatimai estét tartunk szombaton, január 13-án, amelyet Szeghy 

Csaba atya vezet majd. 16 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 

17 órakor szentségimádási óra, 18 órakor pedig szentmise kezdődik. 

Szeretettel várunk mindenkit! 

A következő három vasárnap minden szentmise után lehetőség 

nyílik az idei egyházközségi hozzájárulások gyorsított befizetésére. 

Kérjük a Testvéreket, hogy amennyiben lehetséges szíveskedjenek élni 

e lehetőséggel. Egyúttal hálásan köszönünk minden adományt, amely-

lyel közösségünket támogatják.  

Plébániai vacsorát szervezünk január 27-én, szombaton, a Mind-

szenty iskolában. A vacsorára felnőtt- és gyerekjegyeket a plébánia 

hivatalban lehet vásárolni. Minden információ a Hírlevélben található.  

Plébániai falinaptárunk megmaradt példányait jelképes adomány 

fejében ajánljuk a Testvéreknek. A naptárak az újságos asztalról vihe-

tők el. 
 

Honlap 
 

 

Facebook 
 

 

Hírlevél 
 

 

Imacsoport 
 

 

SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA – 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett 

utca 100. • Telefon: 92/320-626 • Email: zeg3@martinus.hu • Honlap: 

http://zeg3.martinus.hu • Keressen minket a Facebook-on is! • Hivatali 

szolgálat: hétfő: 10-12 óra; kedd: 10-12 óra; szerda: 15-17 óra; csütör-

tök: 10-12 óra; péntek: 15-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel 
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Plébániai Hírlevél  
 

2018. január 7. 
Urunk megkeresztelkedése 

 
 

 

 

 

 

 

Plébániai vacsora január 27-én 

 

A tavalyi év sikerén fel-

buzdulva ebben az évben 

is plébániai vacsorára hív-

juk közösségünk tagjait! A 

téli időszak kevesebb lehe-

tőséget biztosít a közös-

ségi események számára, 

ezért szeretnénk lehetősé-

get biztosítani arra, hogy 

néhány kötetlen órát tud-

junk eltölteni együtt. 

A plébániai vacsorát január 27-én, szombaton rendezzük meg a 

Mindszenty iskola ebédlőjében. A vendégeket 17 órától várjuk, a zárás 

körülbelül 19 órakor lesz. A vacsorára felnőtt és gyerekmenüt is kíná-

lunk, így nagy szeretettel várjuk a legkisebbeket is! 

Felnőtt menü: natúr zöldfűszeres pulykamell, zalai sertésszelet, 

vegyesköret, savanyúság, sütemény vagy töltött cukkini besamel már-

tással, sütemény 

Gyerekmenü: zalai csirkemell, steak burgonya, sütemény 

A felnőtt menü 2000 Ft-ba, a gyerekmenü 1500 Ft-ba kerül. Vacso-

rajegyeket a plébánia hivatalban lehet váltani január 22-ig. 

 

 



Gyermekáldás természetesen 

 

A Magyar Kurír gondozásban, az Új Em-

ber Kiadványok sorozatban jelenik meg 

Schaffler Orsolya „Gyermekáldás természete-

sen” című könyve, mely a NaPro Technológi-

át ismerteti.  

Magyarországon, ha valakinél „nem jött a 

baba”, régebben két megoldás kínálkozott: 

az örökbefogadás vagy mesterséges mód-

szerek. Ma már hallhatunk egy harmadik 

lehetőségről is, ez pedig a NaProTechnology, 

magyarul: NaPro Technológia. Ez más eljárá-

sokkal szemben a gyógyításra koncentrál; a kiváltó okot igyekszik föl-

fedezni, majd azt gyógyítani. 

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia elnöke írja a kötet ajánlásában: „Az emberi élet továbba-

dásának képessége nagy ajándék az ember számára, ezért azzal tiszte-

lettel és felelősséggel kell bánni. A Szentírás kinyilatkoztatott tanítása 

alapján valljuk, hogy az emberi élet Isten ajándéka. Az ember az életet 

nem teremti, hanem továbbadja. Vagyis a férfi és a nő Isten teremtő 

művének válik részesévé, amikor szerelmük gyümölcsének, gyerme-

keknek adnak életet. 

Sajnálatos módon folyamatosan nő azok száma, akik valamilyen 

oknál fogva nem tudnak az élet továbbadásának örömében részesülni. 

Vannak, akik számára ez teljességgel lehetetlen. Nekik azt ajánljuk, ha 

tehetik, fogadjanak örökbe gyermekeket. Viszont vannak, akik segít-

séggel ugyan, de részesei lehetnek mégis a nagy csodának. Az orvos-

tudomány óriási erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy minél 

kevesebben maradjanak végleg megfosztva az élet továbbadásának 

képességétől. De ebben az esetben is igaz, hogy ami technikailag le-

hetséges, az nem biztos, hogy erkölcsileg jó is. Vagyis vannak olyan 

technológiák, amelyek használatától a keresztény embernek tartóz-

kodnia kell, hiába jó cél érdekében használnák. Vagyis a cél nem szen-

tesíti, nem teszi elfogadottá az eszközt. 

Ez a könyv bizonyítja, hogy az Egyház komolyan törekszik segíteni 

azoknak a házaspároknak, akik nehézségekkel küzdenek ezen a téren, 

és van is olyan technológia, amely erkölcsileg ajánlható, illetve egye-

dül elfogadható. E kiadvány segíteni akar mind a hívőknek, mind a 

nem hívőknek, hiszen a hittől függetlenül is fontos, hogy az élet to-

vábbadásának területén mutatkozó emberi méltóság és érzékenység a 

lehető legnagyobb mértékű tiszteletben részesüljön.” 

A könyvben a NaPro Technológiát alkalmazó neves lengyel nőgyó-

gyászokkal folytatott beszélgetések olvashatók, majd az egyik magyar 

oktató is megszólal: beszél a NaPro Technológiáról és a Creighton-

módszerről. A kötet második felében olyan sikertörténetek kaptak 

helyet, amelyekben házaspárok a NaPro Technológia segítségével 

váltak szülőkké. 

A könyv megvásárolható a katolikus könyvesboltokban 1390 Ft-ért. 

magyarkurir.hu 

 

 

Anyakönyvi hírek 

 

Temetés 

Scheiber Lajosné Olasz Margit: 2018. január 3. 

Korcsmáros Imre: 2018. január 5. 

Nyugodjanak békében! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 

 

A heti szentmisék rendje:  

Január 8, hétfő, 7 óra: + Szülők és + István édesapa 

Január 9, kedd, 18 óra: + Imre  

Január 10, szerda, 18 óra: + Édesanya 

Január 11, csütörtök, 18 óra 

Január 12, péntek, 18 óra: + Sándor és Mária szülők, nagyszülők 

Január 13, szombat, Szent Hiláriusz püspök és egyháztanító, 18 

óra: + György és Julianna  


