Július 28, csütörtök
7 óra: Jószándékra
13.30 óra: Hadnagy László temetési szentmiséje
Július 29, péntek, Szent Márta, 7 óra
Július 30, szombat, Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter püspök és
egyháztanító, 7 óra: Szociális otthon dolgozóiért és lakóiért
Július 31, Évközi 18. vasárnap
7 óra: + Erzsébet
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + Balázs
18 óra: + László édesapa, nagyapa
Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz kedden, július 26-án a
reggeli szentmise után.
Városunk új kórházlelkészét, Kovács Richárd atyát a jövő vasárnap a
10 órai szentmisében köszöntjük.
Szintén a jövő vasárnap a Szent Mónika közösség tagjai találkoznak
17 órától a kápolnában.
Már lehet jelentkezni az ősszel induló képzéseinkre: középiskolások
számára bérmálásra felkészítő csoport indul, valamint a már bérmálkozott középiskolások és egyetemisták számára hittancsoportot is
indítunk. Azon felnőttek, akik nincsenek megkeresztelve vagy nem
voltak elsőáldozók, illetve bérmálkozók, a katekumenátusra jelentkezhetnek. Továbbra is várjuk azon régebb óta együtt élő párok jelentkezését is, akik most szeretnének szentségi házasságot kötni.
Honlap

Facebook

Hírlevél

Imacsoport

Plébániai Hírlevél
2016. július 24.
Évközi 17. vasárnap

Isten veled, Szilárd atya!
Plébániai közösségünk hálásan köszöni Szilárd atyának körünkben végzett kétéves szolgálatát! Sok gyermek
született munkája nyomán az istengyermekség életére, sok elhunytat
kísért utolsó útjára, rengeteg beteget
részesített szentségekben, s erősítette
őket, sok diákunkat tanította, s ami
nem a színfalak előtt történt: sokakért
sokat imádkozott.
Lelkipásztori szolgálatának gyümölcsöző folytatásáért imádkozzunk érte, s azokért a közösségekért,
ahol lelkipásztorként szolgálni fog, hogy a Jóisten országa munkája
nyomán épülhessen, és sokan megtalálják életük értelmét és boldogságát.

Ferenc pápa hét tanácsa a házastársi viták megoldásához
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

Ferenc pápa az „Amoris laetitia” kezdetű apostoli buzdításában
számos hasznos gyakorlati tanácsot ad a hétköznapi élet boldogabbá
tételéhez a házaspároknak. A Szentatya szerint például nagyon jó stratégia, ha a párok kifejezetten foglalkoznak a nehéz, problémás

helyzetekkel:
amikor
a
házastársak
vitatkoznak,
akkor a legtöbb nézeteltérés valójában nem a
fontos dolgokat illetően
van,
gyakran csupán az a viták forrása, amit mondott vagy ahogy mondott
valamit az egyik fél. Éppen ezért Ferenc pápa a következő irányelveket
adja a házaspárok számára, amelyeket érdemes figyelembe venniük:
•
1. Amennyiben harag kezd kialakulni a felek között, érzékenyen, odafigyelve kell cselekedniük, nehogy megszakadjon köztük a
párbeszéd dinamikája.
•
2. A házastársak alakítsák ki magukban azt a képességet, hogy
úgy tudjanak kimondani valamit, hogy azzal ne bántsák a másikat.
•
3. A párok a szavaikat úgy válasszák meg – különösen a nehéz
kérdésekben –, hogy azok ne legyenek sértők a másik számára.
•
4. A partnerek próbáljanak meg úgy érvelni, hogy közben ne
zúdítsák saját dühüket a másikra, s ne bántsák meg társukat.
•
5. A házastársak kerüljék a leereszkedő hangnemet, amelynek
célja csupán a másik megbántása, kigúnyolása, megsértése.
•
6. A párok fejlesszék magukban azt a szemléletet, hogy valóban fontosnak tartsák a másik személyét, próbáljanak bepillantani
társuk szívébe, tanulják meg érzékelni legmélyebb aggodalmait,
gondjait, melyeket aztán a további párbeszédek kiindulópontjává tehetnek.
•
7. De mindenekelőtt a házaspárok tanuljanak meg kisebb
hangsúlyt fektetni a másik hibáira – hiszen a másik személye több
annál, mint az engem idegesítő dolgok összessége. Az a tény, hogy a
társunk szeretete nem tökéletes, nem jelenti azt, hogy hamis vagy
valótlan is lenne.

Az Amoris laetitia egy másik fontos javaslata, hogy a párok szánjanak időt egymásra: időre van szüksége ahhoz, hogy mindent megbeszéljenek, hogy nyugodtan átöleljék egymást, hogy megosszák egymás között terveiket, hogy meghallgassák egymást, hogy egymás
szemébe nézzenek, hogy megbecsüljék egymást és hogy megerősítsék a kapcsolatukat.
A gyakorlati tanácsok között Ferenc pápa azt is elmondja, hogy
mindig jó dolog, ha a házaspárok reggel megcsókolják egymást, este
áldást adnak egymásnak, előre jelzik hazaérkezésük időpontját, együtt
kirándulnak és megosztják a házimunkát. Szerinte egy-egy összejövetel vagy a családi ünnepek, illetve a kivételes események megünneplése is jelentősen segíthet a napi rutin megtörésében.
magyarkurir.hu

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Bende Viktória: 2016. július 17.
Bedi Szófia Jázmin: 2016. július 17.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Temetés
Vass Erzsébet: 2016. július 22.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Július 25, hétfő, Szent Jakab apostol, 7 óra: Plébánia híveiért
Július 26, kedd, Szent Joakim és Szent Anna, 7 óra: Jószándékra
Július 27, szerda, Szent Szent Charbell Maklouf áldozópap, 7 óra

