
Január 22, szerda, Boldog Batthyány-Strattmann László, 7 óra: + 
Aranka és szülők 

Január 23, csütörtök, 7 óra: + Zoltán 
Január 24, péntek, Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító, 7 

óra: + István férj 
Január 25, szombat, Szent Pál apostol megtérése, 7 óra: + Szülők, 

nagyszülők és dédszülők 
Január 26, vasárnap, Évközi 3. vasárnap 
 8.30 óra (Bazita) 

10 óra: + Szülők és Nagyszülők 
18 óra: + Veronika édesanya 

 
Január 19 és 26 között zajlik az ökumenikus imanyolcad, amelyen a 

keresztény vallások egységéért imádkozunk. A zalaegerszegi rendez-
vények pontos listája a hirdetőtáblán, honlapunkon és a plébániai hír-
levélben található meg. Az imaestek miatt a héten a szentmisék hétfő-
től szombatig minden nap reggel 7 órakor lesznek. 

Január 29-i csehimindszenti zarándoklatunkra második autóbuszt is 
indítunk, így még lehet jelentkezni a zarándoklatra Tausz Rózsánál az 
1400 Ft-os díj befizetésével.  

A mai vasárnap és az elkövetkező két vasárnap valamennyi szent-
mise után lehetőség nyílik az egyházközségi hozzájárulások befizeté-
sére. Az ezzel kapcsolatos tájékoztató megtalálható a plébániai hírle-
vél múlt vasárnapi számában, valamint honlapunkon. 

Megjelent a megújult Martinus januári száma, amely továbbra is 
150 Ft-ért vásárolható meg.  

  

Honlap 
 

 

Facebook 
 

 

Hírlevél 
 

 

Imacsoport 
 

 

 

 

SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA – 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett 
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óra; csütörtök: 10-12 óra vagy telefonos egyeztetéssel 

Plébániai Hírlevél  
 

2014. január 19. 
 Évközi 2. vasárnap 

 
 

 

 
 
Ökumenikus imahét 2014 
 
Január közepén immár hagyományos 

módon imádkoznak a keresztény közös-
ségek Krisztus Egyházának egységéért. 
Szép alkalom ez, amikor a Krisztusban 
hívők egyek az imádságban és a szeretet 
cselekedeteiben.  

Az imahét idei mottója Szent Pál 
apostolnak a Korintusiakhoz írt első leve-
léből való: „Hát részekre szakítható-e 
Krisztus?” (1Kor 1,1-17 alapján) 

Mint minden évben, úgy idén is megszervezzük Zalaegerszegen is 
az ökumenikus imanyolcad rendezvényeit. Január 20 és 25 között 
minden nap más-más templomban gyűlnek össze a zalaegerszegi és 
Zalaegerszeg-környéki keresztény hívők, hogy közös imádságukkal 
hozzájáruljanak az ökumené ügyéhez. Az imahét helyi programja a 
következő:  

Január 20. hétfő, 18 óra: Mária Magdolna Plébániatemplom  
Január 21. kedd, 18 óra: Evangélikus templom  
Január 22. szerda, 18 óra: Jézus Szíve Ferences Plébániatemp-

lom  
Január 23. csütörtök, 18 óra: Református templom  
Január 24. péntek, 18 óra: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébá-

niatemplom  
Január 25. szombat, 15 óra: ökumenikus ifjúsági istentisztelet – 

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébániatemplom  



Külön érdemes megjegyezni, hogy ebben az évben egy rendkívüli 
alkalomra is sor kerül plébániatemplomunkban, amikor január 25-én, 
szombaton délután 3 órától ökumenikus ifjúsági istentiszteletre várjuk 
a fiatalokat. A közös imádság során tanúságtételek és tanítás hangzik 
el, amelyet sok dicsőítő zenével egészítünk ki. Az imádságos együttlét 
után pedig dicsőítő koncert lesz a Rád Találtam dicsőítő csoport köz-
reműködésével.   

A szombat délutáni istentiszteletre természetesen nem csupán a fi-
atalokat várjuk, hanem minden érdeklődő, nyitott szívű és az ökumené 
ügyét fontosnak tartó keresztény testvérünket szívesen látjuk!  

 
 
Adóbevallás – egyéni vállalkozók 
 
2014. február 25-ig kell az egyéni vállalkozóknak benyújtaniuk 

személyi jövedelemadó-bevallásukat. Ebben rendelkezhetnek arról, 
hogy személyi jövedelemadójuk kétszer 1%-át milyen célra kívánják 
fordítani. Az első 1 %-ot egyházak számára lehet felajánlani, míg a 
második 1 %-kal egyéb civil szervezeteket és alapítványokat lehet tá-
mogatni.  

A támogatni kívánt egyház technikai számát és civil szervezet adó-
számát az adóbevallási nyomtatványon kell feltüntetni. Ehhez emlé-
keztető cédulákat az újságos asztalon lehet találni, amely tartalmazza 
a felajánláshoz szükséges számokat is.  

Kérjük, hogy az egyházaknak felajánlható 1 %-kal a Magyar Kato-
likus Egyház munkáját támogassák, amelynek technikai száma 0011. 

A második felajánlható 1 %-kal pedig kérjük, támogassák templo-
munk alapítványát, amelynek neve Mária Magdolna Plébánia Mind-
szenty Emléktemplom Építése Alapítvány. Az alapítvány adószáma: 
19272629-1-20.  

Fontos tudni, hogy ezen kétszer 1 % felajánlása nem jelent plusz 
terhet senki számára, hiszen amennyiben a munkavállaló nem ajánlja 
fel ezt semmilyen célra, az összeg akkor is levonásra kerül, s az állam-
kincstárba vándorol. Kérjük, hogy ezért támogassák egyházunk és 
plébániánk működését! Hálásan köszönünk minden felajánlást!  

Anyakönyvi hírek 
 

Temetés 
Rózsás Józsefné Pajor Margit: 2014. január 17. 

Nyugodjék békében! 

 

 
A kenyér 
 
Egyik metró szerelvény megérkezik, a másik sebesen elviharzik. 

Hömpölyögnek az emberek, mint megannyi tajtékzó hullám. Kifolynak 
a kocsikból, és jaj annak ki útjukba kerül! Duci kis diák éppen uzson-
náját majszolja, hátulról meglökik, a kenyér leesik a földre. Ott hagyja, 
mérgesen halad a tömeggel. 

Kenyér hever a földön, néhányan rátaposnak, mások arrébb rúgják. 
Két fiatal suhanc focizik vele, egyik oldalról a másikra passzolják. Repül 
a kenyér, megérkezik a szerelvény. A kenyér ismét magára marad a 
földön. Több százan igyekeznek.  

Hirtelen egy szakadt, piszkos ruházatú, reszkető kezű, gyászoló 
körmű megpillantja. Rögtön irányt változtat, és szalad a földön heverő 
kenyérhez. Fellökik, többen szidják, kezére taposnak, arrébb tolják, de 
ő nem tágít, szólni nem tud, hiszen néma. Testével az árván hagyott 
kenyér fölé hajol…végre ketten - a koldus és a kenyér. Boldogan föl-
emeli, ruhájához törli, két oldalát megfúja és éhesen nagyot harap 
belőle... 

Történt: 1997. április 8. Budapest 2-es metró – Örs-vezér tér. 
(plebania.net) 

 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
Január 20, hétfő, Szent Fábián pápa és vértanú; Szent Sebestyén 

vértanú, 7 óra: Püspök atya szándékára 
Január 21, kedd, Szent Ágnes szűz és vértanú, 7 óra: A Nagy család 

élő és + tagjai 


