
Február 10, szombat, 7 óra 

Február 11, Évközi 6. vasárnap  

7 óra: + Aranka és János szülők és hozzátartozók 

8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára 

10 óra: + Hilda édesanya 

18 óra: + Ferenc 

Ma minden szentmise után balázsáldásban részesítjük a Testvére-

ket.   

Folytatódik a Család(sz)építő című előadássorozat, Éger Csaba ka-

tolikus pszichológus következő előadásával, holnap, február 5-én, 17 

órától a Mindszenty iskolában. Az előadás címe: Mivel segítjük és mi-

vel gátoljuk gyermekünk önállósodását?  

A Mária-út zalaegerszegi szakaszának átadására február 10-én, 

szombaton kerül sor. Minden ezzel kapcsolatos részlet a Hírlevélben 

olvasható. 

Február 11-én, két hét múlva vasárnap, a betegek világnapján, a 

délelőtti szentmisében részesülhetnek a betegek szentségében min-

dazok, akik azt kérik. A szentség felvételének feltételei az elmúlt heti 

Hírlevélben olvashatók. Kérjük, hogy aki fel szeretné venni a szentsé-

get, szíveskedjék a plébánia hivatalban feliratkozni! 

A Mindszenty iskola első iskolára előkészítő foglalkozása február 

12-én, hétfőn, 16.30 órakor lesz, amelyre szeretettel várják a leendő 

első osztályosokat és szüleiket. Minden további részlet a hirdetőtáblán 

és az elmúlt heti Hírlevélben található.  

A Martinus februári száma az újságos asztalról vásárolható meg.  
 

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. február 4. 
Évközi 5. vasárnap 

 
 

 

 

 

 

 

Mária út-avató zarándoklat 

Botfáról Bucsuszentlászlóra 
 

 

 

Dátum: 2018. február 10. 

Gyülekező: 9:30-tól 

Indulás: 10:00, Mindszenty Ifjúsági Ház (Erdődy Hüvös Kastély, Za-

laegerszeg-Botfa, Várberki u. 13.) 

Pihenőpont: Nemeshetés Kultúrház 

Érkezés: 13:00, Búcsúszentlászló templom 

Távolság: 7,5 km 

Hoznivalók: Időjárásnak és földútnak megfelelő öltözet, önellátás-

hoz szükséges étel és ital, ivóedény (nem eldobható) 

Hazautazás: 

- vonattal 13:47 (Bucsuszentlászló - Zalaegerszeg) 

- gyalog (14:00 és 16:30 között Botfára) 

 

Alternatív programlehetőség a zarándokokat szállító családtagok-

nak: 9:00-től 12:00-ig madárgyűrűzés a Mindszenty Ifjúsági Ház park-

jában. 

 

 

 

 



Mel Gibson folytatja a Passió című filmet 

 

Mel Gibson és Jim 

Caviezel is külön-külön 

megerősítette a régóta 

hallható pletykát, misze-

rint  a Passió című filmnek 

lesz folytatása.  Az alkotás 

címe “A feltámadás” lesz, 

ezzel meg is válaszolva a 

kérdést, hogy miről fog 

majd szólni. 

Több médium is az év 

mozifilmes bejelentéseként, 

szenzációként hozta le a 

hírt, amelyről régóta lehe-

tett hallani: hamarosan el-

készül a Passió című film 

folytatása, melynek címe A 

feltámadás lesz. Egyelőre 

sok a titok, azonban az biz-

tosnak tűnik, hogy ebben a 

filmben is Jim Caviezel alakítja Jézust: a színésznél aligha lehetne al-

kalmasabb embert találni a szerepre. 

“A világtörténelem legnagyobb filmje van születőben. Sok mindent 

nem mondhatok el, mert sokkolnám vele a közönséget. Óriási mozi 

lesz, az biztos, Mel sajátos megközelítése miatt” – nyilatkozta Jim 

Caviezel. 

Mel Gibson rendező fontosnak tartotta leszögezni, hogy nem a 

Passió 2-ről van szó, nem véletlen, hogy nem is ezt a címet tervezik 

adni az alkotásnak: 

“Ez nem szimplán a Passió 2 lesz, hanem a Feltámadás. Komoly té-

ma, aminek nem lehet csak úgy nekiugrani, és filmnyelvre ültetni. A 

történet ismert, akár most is elolvashatod. De inkább a mélyebb ösz-

szefüggéseken, jelentéstartalmakon van a lényeg. Randall Wallace is 

erre fog koncentrálni, aki nem csak hogy remek író, de rendezőnek is 

kiváló” – nyilatkozta még 2016-ban Mel Gibson. 

Érdekesség, hogy Hodász András atya, a Deus ex Cinema egyik 

adásában kitért a Passióra, egyetlen mondat erejéig: a 777 bloggere 

és vloggere szerint a filmben több teológiai tévedés is található, eze-

ket egy húsvét körüli adásban fogja részletesen kifejteni. Az azonban 

elvitathatatlan, hogy Mel Gibson nagy hatású alkotása hívőket és nem 

hívőket egyaránt megérintett, Jim Caviezel alakítása pedig sokáig em-

lékezetes marad. A film forgatásán több hihetetlen dolog is történt, az 

egyik ezek közül a Barabást alakító színész megtérése. 

A film forgatásáról Jim Caviezel mesélt egy emlékezetes videóban: 

a magyar felirattal ellátott tanúságtételt 152 ezren nézték meg idáig! 

777blog.hu 

 

 

Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelés 

Tombi Léna: 2018. január 28. 

Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

A heti szentmisék rendje  

 

Február 5, hétfő, Szent Ágota szűz, 7 óra: A Plébánia híveiért 

Február 6, kedd, Miki Szent Pál és társai vértanúk, 18 óra: + Zoltán 

édesapa, + István és Ilona nagyszülők 

Február 7, szerda, 18 óra: Élő Mária édesanya, nagymama, dédma-

ma 

Február 8, csütörtök, Emiliáni Szent Jeromos; Bakhita Szent Jozefina 

szűz, 18 óra: + Vilma és Tibor 

Február 9, péntek, 18 óra:+ Teréz és Lajos szülők 

 


