
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 

A heti szentmisék rendje  

Július 23, hétfő, Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentje, 

7 óra: Püspök atya szándékára  

Július 24, kedd, Árpád-házi Szent Kinga szűz, 7 óra: Hálából 

Július 25, szerda, Szent Jakab apostol, 7 óra: + Nagyszülők, élő és + 

családtagok 

Július 26 csütörtök, Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos 

Szűz Mária szülei, 7 óra: + Anna édesanya, + nagymamák 

Július 27, péntek, Szent Charbell Makhlouf áldozópap, 7 óra 

Július 28, szombat, 7 óra: + Családtagok 

Július 29, Évközi 17. vasárnap 

7 óra: + Szülők és nagyszülők 

8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára 

10 óra: + László férj és édesapa 

18 óra: + László édesapa és nagyapa 

 

A Mária Magdolna Plébánia Ultreyára várja a zalaegerszegi cursillo-

t végzett Testvéreket ma délután. A részletes program a hirdetőtáblán 

található. 

A héten kivételesen nem lesz hivatali szolgálat a plébánia hivatal-

ban. 

A jövő vasárnap a délelőtti szentmisében adunk hálát plébániai kö-

zösségünk elmúlt öt évéért.  

Az Adoremus augusztusi számát a sekrestyében vehetik át az előfi-

zetők.  
 

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. július 22. 
Évközi 16. vasárnap 

 
 

 

 

 

 

 

Az 5. születésnap 

 

2013. augusztus 1-jén hosszas 

várakozás után alakult meg plébá-

niánk. Szinte hihetetlennek tűnik, 

hogy azóta eltelt már öt év. Kiala-

kult életünk normális ritmusa, 

megteremtődtek az infrastrukturá-

lis feltételek, számban, és remélhe-

tőleg lelkületben is gyarapodtunk.  

Ezért az elmúlt öt évért adunk 

hálát a Jóistennek a jövő vasárnap a 10 órai szentmisén. Hozzuk el 

mindannyian köszönetünket és kérésünket, amit a Jóistenre szeret-

nénk bízni! Hiszen az elmúlt öt évben sok jót adott nekünk az Úr ezen 

a közösségen keresztül. Így mint minden plébániai ünnepünk, úgy 

ötödik születésnapunk is erősíteni fogja összetartozásunkat a Terem-

tővel és egymással.  

 

 

Mindennapi babonáink 

 

Lekopogjuk a “szerencsés” dolgokat, vigyázunk, nehogy eltörjünk 

egy tükröt, körbe sem söpörnek és asztal sarkára sem ülünk és még 

hosszan sorolhatnám. Hétköznapi babonák, melyek sokszor észrevét-



lenül szűrődnek be napjainkba, de baj egyáltalán, ha egy keresztény 

babonás? 

Az ártalmatlannak tűnő dolgok gyakorlata, amikhez valami meg-

magyarázhatatlan 

oknál fogva olykor 

nagyon tudunk 

ragaszkodni, igenis 

hordoz magában 

veszélyeket. Dr. 

Joó Sándor, XX. 

században élt re-

formátus lelkipász-

tor egy szemléletes 

történetben mondja el, miért is lenne könnyelműség minden ilyesmire 

egyszerűen csak vállat vonni. 

„Azt gondolná az ember, hogy a mai felvilágosult korban, a techni-

ka és modern civilizáció korában már nem komoly probléma többé a 

babonaság. Dehogynem! Sőt, talán még jobban fogékony rá az em-

ber, mint régen. Ma is rengeteg lélekben lappang az ősi babonaság-

nak valamiféle, néha nem is tudatos gyakorlata. És ha most néhány 

példát elmondok, akkor olyan élő esetekre gondolok, hogy szinte rá 

tudnék mutatni egy-egy emberre itt a templomban. Például fiatal 

mama boldog mosollyal mutat rá a kocsiban alvó kis gyermekére és 

egy kicsit büszkén mondja: „Remekül fejlődik a kicsi!” Azután a követ-

kező pillanatban sötét árny suhan végig az arcán, majd gyorsan két-

szer-háromszor megkopogtatja ujjával az asztal lapját alulról és hoz-

záteszi az előbbi mondatához teljesen értelmetlenül még ezt: “hogy el 

ne kiabáljam!” Pedig modern és okos asszony. Érettségizett, egyete-

met végzett, sokat olvasott, templomba is jár, imádkozni is szokott, 

meg úrvacsorázni is, és mégis! Tudja, hogy babonaság, ostobaság, de 

mégis, nem akarja elkiabálni a szerencséjét, nehogy kihívja maga ellen, 

vagy a kicsinye ellen a valamiféle ellenséges hatalmak dühét! 

Tudjátok, mi van e mögött? Az a titkos félelem, ami az ember szí-

vének a mélyén lappang, hogy az istenek irigylik a földi emberek örö-

mét. Meg az az ősi elképzelés, hogy a bekövetkezhető balsors ellen 

valamilyen varázs-formulával és mágikus elhárító cselekménnyel lehet 

védekezni. Íme, minden tanultsága, minden tudása, műveltsége sem 

volt elég hatalmas ahhoz, hogy a lelke mély rétegeiben meghúzódó 

pogány félelmektől megszabadítsa. Felvilágosult és mégis babonás! 

Milliók élnek így! Sokan közülük olyan okosnak tartják magukat, hogy 

már Istenben sem hisznek, de például egy rozsdás patkót, amit az aj-

tajukra szegeztek föl, vagy egy kicsi amulettet, amit a gyermekük nya-

kába akasztottak, fél világért sem engednének onnan eltávolítani, mert 

az szerencsétlenséget okozna…” 

Semmi nem rémlik az evangéliumokból, amely úgy hangozna, hogy 

„Boldogok vagytok, ha péntek 13-án nem léptek küszöbre.” Ellenben 

nagyon is sok felé olvasni a Bibliában a varázslásokról, jósokról, halott-

idézőkről és mindenfajta mágikus tevékenységről, hogy ezek egyér-

telműen nem az Istentől való dolgok, sőt, mindezen dolgok utálatosak 

az Úr szemében. Viszont a hegyi beszédben az életünk kisebb-

nagyobb teendői fölött való aggodalmaskodásainkkal kapcsolatban 

egészen hosszan beszél Jézus arról, hogy a gondviselő Atyának meny-

nyire gondja van a mi dolgainkra. Ne engedjük, hogy ilyen krisztusi 

emberhez nem méltó gyakorlatok fertőzzenek meg minket, gyengít-

sék az Istenkapcsolatunkat, és ássák be magukat úgy a hétköznapja-

inkba, hogy már észre se vegyük őket! 

Olyan szép, mikor Pálnak azt mondja az Isten: Elég neked az én ke-

gyelmem. Legyen nekünk is elég. 

777blog.hu 

 

 

Anyakönyvi hírek 

 

Házasságkötés 

Steiner Balázs – Simon Flóra Regina: 2018. július 21. 

Isten éltesse az új házaspárt! 

 

Temetés 

Peszlen Zoltán: 2018. július 17. 

Árkus Istvánné Templén Mária: 2018. július 20. 

Nyugodjanak békében! 


