Július 19, kedd, 7 óra
Július 20, szerda, Szent Apollinaris püspök és vértanú, 7 óra: + József és László lelkipásztorok
Július 21, csütörtök, Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító, 7 óra
Július 22, péntek, Szent Mária Magdolna, 7 óra: + Magdolna és Frigyes nagyszülők
Július 23, szombat, Szent Brigitta szerzetesnő, 7 óra: + Ferenc
Július 24, Évközi 17. vasárnap
7 óra: Hálából 40. házassági évfordulón
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + Szülők és testvér
18 óra: + Szülők
A jövő vasárnap a délelőtti szentmisét követően újra sor kerül a
közlekedési eszközök megáldására, amelyet plébániánk a Magyar Autóklub Zalaegerszegi Szervezetével közösen rendez meg. Szeretettel
várunk mindenféle járművet a megáldásra.
Szintén a jövő vasárnap az esti szentmisében köszön el Szilárd atya
plébániánk közösségétől. A búcsúzásra közösségünk minden tagját
várjuk, hogy együtt adhassunk hálát Szilárd atya plébániánkon végzett
két éves szolgálatáért.
Városunk kórházlelkészét, Kovács Richárd atyát két hét múlva, július
31-én a 10 órai szentmisében köszöntjük.
Továbbra is lehet szentmiseszándékokat előjegyeztetni a hivatalban
és a sekrestyében.
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
idő: kedd: 10-12 óra; szerda: 16-17 óra; csütörtök: 10-12 óra; péntek: 1617 óra vagy telefonos egyeztetéssel

Plébániai Hírlevél
2016. július 17.
Évközi 16. vasárnap

Lelkipásztor-váltás
Amint plébániai közösségünk tagjai már jól tudják, András püspök
augusztus 1-jei hatállyal a gércei plébániára helyezte Szilárd atyát.
Szilárd atya kétéves plébániánkon végzett szolgálatát a jövő vasárnap,
július 24-én köszönjük meg az esti szentmisében. Nagy szeretettel
várjuk közösségünk minden tagját a közös hálaadásra.
Kovács Richárd atya, az új kórházlelkész köszöntése pedig két hét
múlva, július 31-én, vasárnap lesz.
Imádkozzunk mind a távozó, mind pedig az érkező lelkipásztorért!

Közlekedési eszközök megáldása
Immár hagyomány
közösségünkben,
hogy Szent Kristóf
napja
környékén
megáldjuk a közlekedési eszközöket és
imádkozunk a közlekedők biztonságáért. A Magyar Autóklub Zalaegerszegi Szervezetével közösen ebben az évben is megszervezzük
ezen eszközök megáldását, amelyre a jövő vasárnap, július 24-én, a 10
órai szentmise után kerül sor. Kérjük a Testvéreket, hogy erre a szentmisére hozzák el járműveiket!

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Horváth Csaba Ferenc: 2016. július 10.
Markó Janka: 2016. július 10.
Fehér Annabella: 2016. július 16.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Temetés
László József: 2016. július 15.
Nyugodjék békében!
Mindig csak rólam szól?
Hajlamosak vagyunk megfeledkezni a rendszeres imádságról, és ha
egyszer-egyszer mégiscsak sort kerítünk rá, akkor is csak magunkkal, a
saját problémáinkkal, kéréseinkkel vagyunk elfoglalva.
Emlékeztek arra a történetre, amikor egy béna embert a barátai
visznek Jézushoz, de a sokaságtól nem férnek hozzá? Kibontják a tetőt
és onnan eresztik le, egészen Jézus elé. (Lk 5,17-26) Na már most: mi
lett volna ezzel az emberrel, ha nincsenek ott a barátai, akik elvitték
Jézushoz? Valószínűleg a bűneiben és bénán hal meg. Egyedül képtelen lett volna elvánszorogni a házhoz is, ahol a Mester tanított és gyógyított, nemhogy Jézus elé jutni… A barátok tették lehetővé ezt a
mindent megváltoztató találkozást. És ami nagyon érdekes, hogy nem
is csak a tettük kellett ennek az embernek a gyógyulásához. A Szentírás ezt írja: „Ő pedig látva hitüket”. A barátok hitéről (is) beszél, egyértelműen nem (csak) a beteg emberéről.
Mi történik akkor, amikor egymásért imádkozunk? Ugyanúgy,
ahogy az előző történetben a beteg embert a barátai vitték Jézus elé,
mi is ugyanúgy Jézus elé visszük egymást. Ha valaki épp rossz állapotban van, beteg, depressziós, ki van száradva a lelke vagy épp nagy
döntés előtt áll, könnyen érezheti úgy magát, hogy egyedül képtelen
megbirkózni mindezzel. Mekkora szükség van ilyenkor azokra az emberekre, akik ott vannak, jelen vannak, és képesek ezt az embert imád-

ságban Jézus elé vinni! Jézus látni fogja a hitüket, meghallgatja az
imádságukat és csodát tesz.
Hatalmas lehetőséget kaptunk ezzel Istentől! Miért nem élünk vele
sokkal gyakrabban? Itt az ideje kilépni a saját magunk vonzásából és
másokért is imádkozni. Kérdezzük meg a barátainkat, hogy miben van
most szükségük támogatásra és imádkozzunk ezért rendszeresen! De
a másik oldal is igaz: merjünk segítséget kérni a barátainktól, a lelki
vezetőnktől; sokkal könnyebb közösen megküzdeni a nehézségekkel.
A közbenjáró imádságnak alapvetően két fajtája létezik: az első,
amikor „távolról” imádkozunk másokért. Szinte naponta élem át ennek
a döbbenetes erejét; egy-egy vizsga, zh előtt, az előadásaim előtt,
egy-egy nehezebb időszakban az első dolgom, hogy írok néhány kedves barátomnak és a Nagymamámnak, hogy imádkozzanak értem.
Sokszor utólag nem is értem, hogy sikerülhetett valami ennyire jól! És
ez kölcsönös, ők is rendszeresen keresnek meg hasonlókkal; van, akiért hónapokig imádkozunk, míg végül történik is valami az ügyben.
A közbenjáró imádság másik fajtája, amikor személyesen, élőben
imádkozunk a másikért. Ez talán az egyik legkülönlegesebb és legintimebb dolog, amit keresztényként átélhetünk. Hihetetlen megtapasztalni, hogy ezekben az imádságokban mennyire jelen van Isten! Éltem
már át olyat, hogy valaki megtörve, lelki roncsként jött oda hozzánk
imát kérni, és az ima végén mérhetetlen örömmel és megkönnyebbüléssel távozott, és ez az öröm nem percekig tartott, hanem ténylegesen egy belső változás volt.
A közbenjáró ima az egyik legjobb lehetőség arra, hogy Isten belépjen valakinek az életébe. Nagyon biztatok minden kedves Olvasót,
hogy imádkozzatok együtt, imádkozzatok egymásért, vigyétek egymást Jézus elé! Biztos vagyok benne, hogy csodálatos dolgokat fogtok
tapasztalni!
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INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Július 18, hétfő, Szent Hedvig királynő, 7 óra: Jószándékra

