
Június 9, péntek, Szent Efrém diakónus és egyháztanító, 18 óra: + 
Ferenc 

Június 10, szombat, 7 óra: + Margit és szülei 
Június 11, Szentháromság vasárnapja 

7 óra: + Szülők 
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára 
10 óra: + Imre férj, édesapa, nagyapa 
18 óra: + Nagyszülők 

Holnap, pünkösdhétfőn, a plébániatemplomban lesznek szentmisék 
10 órakor és 18 órakor. Reggel 7 órakor és Bazitán holnap nem lesz 
szentmise. 

A szentmisék az év hátralevő részére előjegyeztethetők a plébánia 
hivatalban.  

A jubiláns házasok találkozójára ebben az évben június 24-én, 
szombaton 10 órakor kerül sor Szombathelyen, a székesegyházban. 
Szeretettel várják mindazokat, akik idén kerek házassági évfordulót 
ünnepelnek. Jelentkezni a plébánia hivatalban lehet június 6-ig, ked-
dig. 

Több ősszel induló képzésre lehet már jelentkezni a plébánia hiva-
talban, többek között a középiskolások bérmálási csoportjába, a 
szentségekben nem részesült felnőtteknek a katekumenátusba, vala-
mint a már bérmálkozott középiskolások és egyetemisták számára 
induló hittancsoportba. 

A Martinus júniusi száma, amely a papságról szól, megvásárolható 
az újságos asztalról.  
 

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; csütör-
tök: 10-12 óra; péntek: 15-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel 
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Plébániai Hírlevél  
 

2017. június 4. 
Pünkösdvasárnap 

 
 

 

 
 
 
 

 



Digitális árvák – A szülők legnagyobb kihívása 
 
A „digitális árvák” azok a gyerekek, akiknek szülei korlátozás nélkül 

engedik, hogy gyermekeik elmerüljenek a technológiában. A mexikói 
Családsegítő Pszichológiai Központ pszichológusa, Tania Castro közlé-
se szerint a digitális árvaság helyzete napról-napra súlyosabb a világ 
“fejlett” részén. A gyerekek kezébe telefonokat, tabletet, 
videójátékokat adnak, amíg a szülők más tevékenységet folytatnak: a 
cél az, hogy a gyerekek nyugton maradjanak. 

A technológiák túlzott használata azt eredményezi, hogy egyre la-
zul a kommunikációs kötelék a szülők és gyerekek között. „Azáltal, 
hogy a szülők könnyíteni akarnak helyzetükön, telefont adnak gyer-
mekeiknek. Ezzel tulajdonképp teljesen megfeledkeznek róluk, és el-
vesztik velük a szociális kapcsolatot annak érzelmi részével együtt. 
Ezért látunk az iskolákban sok agresszívan viselkedő gyermeket” – 
nyilatkozta a pszichológus. A szülők részéről való figyelmetlenség mi-
att alakul ki, és egy növekedő problémát jelent.  

A pszichológus szerint ez a szituáció „nagyon veszélyes, mivel vé-
gez a gyerekek veleszületett kreativitásával, és olyan fiatalokat alakít 
ki, akik nem tudnak egészségileg, fizikailag megfelelően fejlődni, hisz 
passzív érzékelői lesznek a készülékeknek. „Nem válhatunk robotokká 
vagy gépekké, és nem adhatjuk fel a verbális kommunikációt, hisz 
részben a nyelv az, ami minket emberré tesz. Nagyon sok félreértés-
nek a valódi önkifejezés hiánya ad okot, vagyis az, hogy az emberek 
nem szemtől szembe fejezik ki önmagukat.” 

Tania Castro arra is felhívja a figyelmet, hogy „a köztereken gyakran 
látni, hogy családapák teljesen belemerülnek a készülékükbe, nem 
figyelve gyerekeik biztonságára. Azok a válaszok, mint „várj egy pilla-
natot, csak válaszolok erre az üzenetre” bármelyik családnál jelen le-
hetnek.” A mai világban telefon vagy tablet válik a gyerek dadájává, 
bébiszitterévé, a szülők pedig csak ezen eszköz kiegészítői lesznek. 

 A téma szakértői felhívják a figyelmet arra, hogy a digitális árvák 
olyan felnőttekké válnak, akik bizonytalanul állnak a lábukon, alacsony 
önértékeléssel rendelkeznek és antiszociálisak. Mindezen tulajdonsá-
gok nehezítik a kapcsolatépítést és azt, hogy huzamosabb ideig ma-

radjanak egyazon munkahelyen. Ahhoz, hogy szembe tudjunk nézni 
ezzel a szituációval, Castro azt tanácsolja, hogy fektessünk hangsúlyt a 
szülők és gyerekek közötti kapcsolat javítására. Úgy tudjuk erősíteni a 
kapcsolatot, ha minél több időt töltünk együtt, sportolunk, filmet né-
zünk, imádkozunk, és további tevékenységeket is megosztunk. 

„Nincs semmi rossz abban, ha néha játszunk a telefonnal vagy 
tablettel, de akkor kezeljük felelősségteljesen; a szabadidő helyes be-
osztásával. A szabadidő egy szociológiai kategória, ami nem azt az 
időt foglalja magába, amikor dolgozunk, pihenünk, eszünk, hanem 
átlagosan azt a napi két órát, amikor azt csináljuk, amit szeret-
nénk.”  Probléma abban rejlik, hogy azon tevékenységek végzése, 
mint emailekre válaszolni, chatelni, videókat nézegetni, egyszóval tel-
jesen a világháló alá vetni magunkat, szokássá vált. Ezáltal csökkentve 
jut idő a további napi tevékenységek elvégzésére. 

Tehát a cél: a szabadidő hasznos eltöltése! 
Forrás: 777blog.hu 

 
Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelés 

Szabó Léna: 2017. május 28. 
Lahocsinszky Bence: 2017. május 28. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje  
Június 5, hétfő, Szent Bonifác püspök és vértanú 

10 óra: + Szülők és nagyszülők 
18 óra: + Férj, édesapa (+10. évf.) 

Június 6, kedd, Szent Norbert püspök, 18 óra: A Plébánia híveiért 
Június 7, szerda 
 8 óra: Sabján Béla temetési szentmiséje 

18 óra: + Szidónia és István 
Június 8, csütörtök, Prágai Szent Ágnes szűz 18 óra: + Nagyszülők 


