Július 5, Évközi 14. vasárnap
7 óra
8.30 óra (Bazita): A plébánia híveiért
10 óra: + szülők, hozzátartozók és élő családtagok
18 óra: + Piroska és György szülők
Ma este a Szent Mónika közösség tagjai találkoznak 17 órakor a
kápolnában.
Szent Péter és Szent Pál apostolokat ünnepeljük holnap, június 29én. Az ünnepi szentmise este 6 órakor kezdődik, reggel 7 órakor pedig
nem lesz szentmise.
Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz kedden, június 30-án
az esti szentmise után.
Lelkipásztorokért és papi hivatásokért tartunk szentségimádási órát
elesőcsütörtökön, július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén, 17 órakor. Elsőpénteken 17 órakor a plébániai Karitász-csoport vár mindenkit imaórára. Elsőszombaton reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért
imádkozzuk.
A jövő vasárnap gyűjtjük a Péter-filléreket a Szentatya apostoli
munkájának támogatására. A perselygyűjtést erre a célra ajánljuk majd
fel.
Az újságos asztalról elvihető a Karitász Adásidő című ingyenes magazinja, valamint az Élő kenyér című gyerekeknek szóló liturgikus kiadvány júliusi száma 350 Ft-ért. Az előfizetők a júliusi és augusztusi
Adoremust a sekrestyében vehetik át.
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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
idő: kedd: 10-12 óra; szerda: 16-17 óra; csütörtök: 10-12 óra; péntek: 1617 óra vagy telefonos egyeztetéssel

Plébániai Hírlevél
2015. június 28.
Évközi 13. vasárnap

A boldog élet 10 titka Ferenc pápától

1. Élni, és élni hagyni!
”Rómában
van
egy
mondás, alapelvünkké kellene tennünk. Menj előre, és
hagyd, hogy mások is ezt
tegyék."
2. Add át magad másoknak!
"Ha valaki bezárkózik, azt kockáztatja meg, hogy önzővé válik. Az
állóvíz hamar poshadttá válik."
3. Vedd derűsen az életet!
"Ha képes vagy arra, hogy jóindulatúan és alázattal tevékenykedj,
az lesz életedben a derű igazi forrása. Az idősek birtokában vannak e
bölcsességnek, ők a nép esze."
4. Játssz a gyermekeiddel!
"Ez nagyon nehéz. A szülők korán elmennek dolgozni, előfordul,
hogy olyankor a gyerekek még alszanak. A fogyasztói társadalom
stresszessé tesz bennünket, mert elveszett számunkra a lustálkodás
egészséges kultúrája, például hogy elolvassunk egy könyvet, vagy
megnézzünk egy előadást."
5. Töltsd a családoddal a vasárnapot!
"Előző nap Campobassóban voltam egy gyűlésen, amelyen egyetemi emberek és munkások vettek részt. Mindannyian szabad vasárnapot követeltek maguknak. A vasárnap a családért van."

6. Segítsünk munkát találni a fiataloknak!
"E tekintetben szükségünk van a kreativitásunkra. Ha nincsenek lehetőségeik, a drogok felé fordulnak." Sőt, akár öngyilkosság is fenyegeti őket. A pápa úgy véli, annyi nem elég, ha csak ennivalóra telik
valakinek.
7. Tisztelt a természetet!
"Tisztelnünk kellene a teremtett világot, ám nem ezt tesszük." A
pápa úgy tartja, az emberiség a vesztébe rohan, ha csak kizsákmányolja a természetet.
8. Felejtsd el gyorsan a negatív gondolatokat!
A pápa szerint önműködővé válik, ha negatív dolgokkal terhelünk
másokat. "Hogy is mondjam, annyira lent érzem magam, hogy ahelyett, hogy megpróbálnék ebből kiemelkedni, inkább magammal rántok másokat." Ferenc pápa azt javasolja, engedjük el a negatív gondolatokat, mert ez az egészséges.
9. Tartsd tiszteletben mások hitét!
Úgy véli, nem térítgetni kell, mert annál rosszabb nincsen a kommunikációban, ha valaki csak azért akar a másikkal beszélni, hogy
meggyőzze őt. Ez megbénítja a párbeszédet.
10. Aktívan tégy a békéért!
A béke időnként csendesnek látszik, de nem az. A valóságban mindig aktív magatartást követel.

Fogadd el múltamat,
Fogadd el emlékezetemet és minden emlékemet.
Fogadd el életemet,
Hogy egyedül csak a te dicsőségedet szolgáljam.
Fogadd el akaratomat egészen,
Hogy egyesüljek a te akaratoddal,
Hogy már csak az legyen, amit te akarsz.
Így vezess, szentelj meg és irányítsd akaratomat.
Rád hagyatkozom egészen. Ámen.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Prádli Erik: 2015. június 21.
Pekter Zalán: 2015. június 21.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Temetés
Jóna Jenő: 2015. június 23.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Dicsőítő imádság
Uram, Jézus Krisztus,
Te vagy az én Megváltó Istenem.
Megköszönöm az életemet, mert te teremtettél az Atyával.
Dicsőítelek, mert megváltottál engem,
Országod tagjává tettél engem.
Ma teljes szívemből ünnepélyesen visszaadom magamat neked,
Fenntartás és visszakozás nélkül.
Egyedül Téged akarlak.
A Te szerettetted várom, ó szeretet Istenem.

A szentmisék rendje
Június 29, hétfő, Szent Péter és Szent Pál apostolok, 18 óra: A Tóth
család élő tagjai
Június 30, kedd, A római Egyház első vértanúi, 18 óra: + Szülők, testvérek és élő családtagok
Július 1, szerda, 18 óra: Püspök atya szándékára
Július 2, csütörtök, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony), 18 óra
Július 3, péntek, Szent Tamás apostol, 18 óra
Július 4, szombat, Portugáliai Szent Erzsébet, 7 óra

