
A mai napon, valamint a következő két vasárnap valamennyi 
szentmise után lehetőség nyílik az idei egyházközségi hozzájárulások 
gyorsított befizetésére. Hálásan köszönünk minden adományt, amely-
lyel plébániai közösségünket támogatják!  

Ma délután 16 órakor zenés dicsőítés lesz a plébániatemplomban, 
amely egyúttal az ökumenikus imahét idei programjának nyitórendez-
vénye is lesz. Az imahét imaalkalmait a plébániai hírlevélben lehet 
megtalálni. Az imahét miatt ezen a héten minden hétköznapi szentmi-
se reggel 7 órakor van. 

A Szent Márton Akadémia következő előadása január 19-én, ked-
den 18.30 órakor lesz a Mindszenty iskolában. Ezen alkalommal Szalay 
Attila atya és Gedeon Tamás: Szent Márton zarándokúton Pozsony és 
Mártonhely között című vetített élménybeszámolóját hallgathatják 
meg az érdeklődők.  

Január 30-án, szombaton 16 órakor püspöki szentmise keretében 
lesz a bazitai templom felújítás utáni megáldása. Már most hívunk 
mindenkit a közös ünneplésre!  

A Bagodi Plébánia szentévi olaszországi zarándoklatot szervez. A 
részletek a hirdetőtáblán találhatók meg. 

A Szent Család Óvoda katolikus hitét gyakorló dajka munkatárs ál-
lást hirdet. Érdeklődni az óvodavezetőnél lehet.  

A Martinus januári száma változatlan áron az újságos asztalról vá-
sárolható meg.  
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Plébániai Hírlevél  
 

2016. január 17. 
Évközi 2. vasárnap 

 
 

 

 
 
 
Ökumenikus imahét 2016 
 
Ebben az évben is megrendezésre kerül az egész Egyházban a ke-

resztények egységéért tartott ökumenikus imahét. Az elmúlt évek ha-
gyományát folytatva a zalaegerszegi keresztény közösségek is bekap-
csolódnak a közös imádságba.  

Az imahét idei jelmondata: „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit 
hirdessük” 1Pét 2,9. Az imahét során minden nap más-más templom-
ba várjuk közös imádságra városunk lakóit, hogy az egység felé vezető 
úton együtt haladva munkáljuk Krisztus vágyának beteljesítését, hogy 
a világ keresztényei újra egyek lehessenek. 

Az imádságos találkozók helyszínei: 
 

Január 17. vasár-
nap 

16 óra 
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébá-
niatemplom 

Január 18. hétfő 18 óra Mária Magdolna plébániatemplom 
Január 19. kedd 18 óra Evangélikus templom 

Január 20. szerda 18 óra 
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébá-
niatemplom 

Január 21. csütör-
tök 

18 óra Református templom 

Január 22. péntek 18 óra Jézus Szíve ferences plébániatemplom 
 
Az imahét rendezvényei miatt a plébániatemplomban ezen a héten 

minden szentmise reggel 7 órakor kezdődik. 
 



Anyakönyvi hírek 
 

Temetés 
Németh Tamás: 2016. január 15. 

Béres Ferencné Viola Mária: 2016. január 15. 
Nyugodjanak békében! 

 
 
Megjelent a tavalyi családszinódus záródokumentuma 
 
A 2015 októberében megtartott XIV. rendes püspöki szinódus vi-

lágszerte a katolikus egyházra és a család intézményére irányította a 
figyelmet. A szinódusi atyák állásfoglalását hitelesen ismerhetjük meg 
a főpásztori közgyűlés záróokmányának magyar fordításából. A szinó-
dusi atyák állásfoglalásának hiteles megismertetése vezette a püspöki 
konferenciát, hogy a Szent István Társulatot megbízza a szinódus zá-
róokmánya magyar nyelvű fordításának közzétételével. 

A Szentatya arra kérte a püspököket, hogy gondolják végig a csa-
lád helyzetét a mai világban, és ők – hűségben az evangéliumhoz – 
vállalták a feladatot, hogy megvizsgálják Isten és az emberi történelem 
jeleit. Párbeszédüket és gondolkodásukat három magatartásforma 
inspirálta. Egyrészt a mai család valóságának meghallgatása a hit 
perspektívájában, fény- és árnyoldalainak összetettségében. Másrészt 
a Krisztusra szegezett tekintet, hogy új frissességgel és lelkesedéssel 
újragondolják az Egyház hitében továbbadott kinyilatkoztatást. Végül 
a valósággal való szembenézés a Szentlélekben, hogy felismerjék azo-
kat az utakat, amelyekkel meg lehet újítani az Egyházat és a társadal-
mat a férfi és nő házasságára alapozott család melletti elkötelezettsé-
gében. 

A zárójelentés 94 pontban foglalja össze a család hivatásáról és 
küldetéséről mindazt, amiről a szinódus résztvevői tárgyaltak, illetve 
amit végül szavazás után a Szentatyának átnyújtottak. A pontok között 
olyan aktuális kérdések kerülnek felszínre, mint a biotechnológiai for-
radalom lehetőségei az utódnemzés területén; a menekült és üldözött 
családok és az őket befogadó országok egymáshoz való viszonya; 

olyan különleges kihívások, mint a többnejűség a világ egyes részein, 
a családilag vagy rokonok által szervezett házasságkötés, illetve a há-
zasság előtti együttélés gyakorlata. A szinódusi atyák ugyanakkor vilá-
gos választ adnak a sajtóban legtöbb vitát kiváltó témákra is. Ilyen a 
házasság felbonthatatlansága és termékenysége, a születésszabályo-
zás és az abortusz, a polgárilag elváltak és újraházasodottak integrálá-
sa az egyházi közösségekbe, illetve a homoszexuális személyek közötti 
kapcsolat. 

A szinódusi záróokmány befejező sorai hűen tükrözik a világegyház 
püspökeinek közös óhaját: „Kívánjuk, hogy e munka gyümölcse, me-
lyet most átadtunk Péter utódának kezébe, adjon reményt és örömet 
sok családnak a világon, legyen útmutatás a lelkipásztoroknak és a 
pasztorális segítőknek, és ösztönözze az evangelizálás munkáját.” 

Forrás és fotó: Szent István Társulat 

 
 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A szentmisék rendje 
Január 18, hétfő, Árpád-házi Szent Margit szűz, 7 óra: + János test-

vér és Teréz édesanya 
Január 19, kedd 

7 óra: + Kálmán és Mária és József és Anna nagyszülők 
9 óra: Csöndör-Göncz Edina temetési szentmiséje 

Január 20, szerda, Szent Fábián pápa és vértanú; Szent Sebestyén 
vértanú; Boldog Özséb áldozópap, 7 óra: + Tamás 

Január 21, csütörtök, Szent Ágnes szűz és vértanú, 7 óra 
Január 22, péntek, Boldog Batthyány-Strattmann László; Szent Vin-

ce diakónus és vértanú, 7 óra 
Január 23, szombat, 7 óra: Hálából 
Január 24, Évközi 3. vasárnap 

7 óra: + Édesapa 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + Szülők és nagyszülők 
18 óra: + Gyula 


