Február 18, szombat, 7 óra: + József férj, édesapa, nagyapa, Ernő és
Irén szülők
Február 19, Évközi 7. vasárnap
7 óra: + István férj, édesapa, nagyapa (+ 5. évf.)
8.30 óra (Bazita):
10 óra: + Szülők, nagyszülők
18 óra: A Nagy és a Németh család + tagjai
Ma a családi délután kivételesen 15.30 órakor kezdődik a Mindszenty iskola udvarában, amelyre várjuk az általános iskolásokat és
szüleiket.
Fatimai esténk lesz holnap, február 13-án, amelyet Molnár János
nyugalmazott lelkipásztor vezet. 16 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órától szentségimádási óra lesz, 18 órától pedig szentmise és Mária ájtatosság. Ezen a fatimai estén kivételesen csak 17.45
óráig lesz gyóntatás, a szentmise alatt pedig nem. A fatimai este miatt
holnap reggel nincs szentmise.
A Karizmatikus megújulás elindulásának 50. évfordulójára, zenés
szentségimádás, dicsőítés lesz február 17-én, pénteken a Zárda kápolnában. A program 18 órakor szentmisével kezdődik és 19.30-kor ér
véget. Utána agapéra várnak mindenkit a szervezők.
A plébánia magazinjának, az Örömhírnek új száma, az egyházmegyei Martinus februári száma, a Mária Rádió programfüzete, valamint
sok egyéb szép kiadvány található az újságos asztalon, amelyet szeretettel ajánlunk a Testvérek figyelmébe.
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
szolgálat: hétfő: 10-12 óra; kedd: 10-12 óra; szerda: 15-17 óra; csütörtök: 10-12 óra; péntek: 15-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel
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Plébániai Hírlevél
2017. február 12.
Évközi 6. vasárnap

Kezdődik a Házasság Hete
Tízedik alkalommal rendezik meg Magyarországon a házasság hetét. A február 12. és 19. között sorra kerülő országos rendezvénysorozatot február 9-én sajtótájékoztatón mutatták be a fővárosi I. számú
Központi Házasságkötő Teremben.
Az idei „házaspár arc” Madarász Isti filmrendező és felesége, Kerekes Monika, a központi programok fővédnöke Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.
A hazai keresztény egyházak és civil szervezetek összefogásával tizedszer megrendezett házasság hete sajtótájékoztatóján Radnai Jenő,
a Magyar Katolikus Családegyesület alelnöke felolvasta az éppen külföldön tartózkodó Bíró László családreferens püspök üzenetét. A püspök levelében Ferenc pápát idézte, aki az „ideiglenesség társadalmának” birtoklásvágyból, élvezethajhászásból és az extremitások kereséséből eredő örömelvét szembehelyezi azzal az örömmel, amely a találkozásokból, az emberi kapcsolatokból, az állandóságból forrásozik.
A páros önzés helyett a házaspároknak „törekedniük kell egymás
kiteljesítésére” – írta a püspök. Isten képmásai ők, férfi és nő együtt.
Házasságuk jel, túlmutat önmagán, ugyanakkor, mint a szeretet szövetsége, Isten titkának részese. Bíró László üzenetében hangsúlyozta,
hogy a házasságban a kiteljesedés a párbeszéd által valósulhat meg. A
Biblia tanítása a házasságról mint közösségről – „ketten egy testté
lesznek” – azt is jelenti, hogy a két személy a párbeszéd által megismeri a másik értékeit (a jóság magvait), vágyait, örömeit, gondolatait,

fájdalmát, nehézségeit. Ez pedig lehetővé teszi, hogy felismerjék egymást mint Isten ajándékát. Egymás meghallgatása elejét veszi a párbeszéd elsekélyesedésének, amely megfoszt az élménytől: „veled kiteljesedem”.
A rendezvénysorozat „házaspár arca”, Madarász Isti filmrendező és
felesége, Kerekes Monika a sajtótájékoztatón arról beszéltek, hogy
nehezen vállalták el a „nagyköveti” szerepet, mert nem tartják magukat „példamutató házasságban élőknek”. „Tanítani nem tudunk, de
bátorítani igen”, mondta Madarász Isti, azokra gondolva, akik félnek a
házasságban való élettől, amiről úgy vélik, bezárja, gátolja őket.
A tizenöt éve házasságban élő, két gyermeket nevelő Isti és Monika
éppen az ellenkezőjét vallják, a házasság hete mottójával szólva: „veled kiteljesedve” élik meg kapcsolatukat.
Kerekes Monika arról beszélt, hogy házas kapcsolatukban vannak
bizonyos irányelvek, amelyeket meg is élnek: „Szeretjük egymást, sokat beszélgetünk, merünk veszekedni, de már nem tartjuk a haragot,
keressük a megbocsátás lehetőségét – s a nehéz helyzetekben összezárunk: nem menekülünk máshova, hanem egymás felé fordulunk.
Nagyon hiszünk a házasságban, jó ebbe belevágni, nagy ajándék.”
A sajtótájékoztatón Komlósi Piroska családterapeuta, a Károli Gáspár Református Egyetem docense arra hívta fel a figyelmet, hogy a
házasságkötések számának 2011 óta tapasztalható lassú növekedése
azt jelzi, hogy a 35–49 évesek körében él a remény az előző generációnál látott negatív példák, a válások nagy száma ellenére is.
„Házassági népbetegség a párok közti kommunikáció hiánya” –
mondta a családterapeuta, aki hangsúlyozta: már a napi tíz perc beszélgetés is eredményesen segíti a házas kapcsolatot, a személyes
beszélgetés összetartó erő; megélhetjük, hogy együttérez velünk a
társunk.
Egy nagy létszámú mintát alapul vevő amerikai felmérés szerint a
boldog házasságokra jellemző, hogy a felek féken tartják indulataikat,
nem hangsúlyozzák negatív véleményüket a partnerükről, inkább tisztelik őt, kedvében járnak, képesek bocsánatot kérni tőle – tájékoztatott a családterapeuta.

Az elhangzottakkal kapcsolatban Novotny Zoltán újságíró, a sajtótájékoztató moderátora Kányádi Sándor Felemás őszi ének című versét
idézte: „már csak magamat benned és / magamban téged óvlak /
ameddig célja volna még / velünk a fönnvalónak”.
Herjeczki Kornél, a Harmat Kiadó igazgatója kifejtette, hogy a szervezők meggyőződése, hogy a több millió lakost elérő egy évtizedes
házasság hete mozgalomnak – a kormányzati intézkedések mellett – a
pozitív, sikeres életpéldák és a párkapcsolati problémakezelés elérhetővé tétele révén jelentős szerepe van a házasságkötések számának
növekedésében. Ugyanakkor Herjeczki Kornél megjegyezte: „Az első
tíz év a mennyiségi növekedés ideje volt, az elkövetkező tíz év pedig a
várakozások szerint a minőségi növekedésé lesz.” A Harmat Kiadó
vezetője elmondta: idén a fiatalabb generáció bevonása a cél, ennek
megfelelően alakították ki a programokat.
Az
országos
rendezvénysorozat
folyamatosan
bővülő
eseménynaptára
a
hazassaghete.hu,
illetve
a
facebook.com/hazassaghete oldalon érhető el.
magyarkurir.hu
Anyakönyvi hírek
Temetés
Kolompár András: 2017. február 10.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Február 13, hétfő, 18 óra: A Szűzanya tiszteletére
Február 14, kedd, Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök, Európa társvédőszentjei, 18 óra: + Ferenc
Február 15, szerda
11 óra (Bazita): Török Sándor temetési szentmiséje
18 óra: + Szülők
Február 16, csütörtök, 18 óra: + József férj, édesapa, nagyapa
Február 17, péntek, A szervita rend hét szent alapítója, 18 óra: +
Teréz és Lajos szülők

