Plébániai Hírlevél

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Július 17, hétfő, Szent Zoerárd-András és Benedek remeték, 7 óra:
+ Emil testvér
Július 18, kedd, Szent Hedvig királynő, 7 óra: Élő Levente
Július 19, szerda, 7 óra: + László
Július 20, csütörtök, Szent Apollinaris püspök és vértanú, 7 óra: Élő
gyerekek és unoka
Július 21, péntek, Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító,
7 óra: Élő gyerekek és unoka
Július 22, szombat, Szent Mária Magdolna, 7 óra: Élő Gergely
Július 23, Évközi 16. vasárnap
7 óra: + Erzsébet és + szülők és testvérek
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: Mária édesanya, élő és + családtagok
18 óra: + László édesapa, nagyapa
A jövő vasárnap a délelőtti szentmise után lesz a közlekedési eszközök megáldása, amely Szent Kristóf ünnepéhez kapcsolódik, s amelyet plébániánk a Magyar Autóklub Zalaegerszegi Szervezetével közösen rendez meg. Szeretettel várjuk a Testvéreket közlekedési eszközeikkel együtt, hogy közösen imádkozzunk a közlekedők biztonságáért.
A Martinus új száma az újságos asztalról vásárolható meg, az új
Adoremust pedig a sekrestyében vehetik át az előfizetők.
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Panaszkodni tilos!
Panaszkodni tilos! – ez a felirat fogadja a látogatókat Ferenc pápánál, aki korábban is hangoztatta már, hogy örökös panaszkodás helyett tevékeny és örömteli egyházat és hívőket szeretne maga körül
látni.
A katolikus egyházfő
a
vatikáni
otthonaként
kiválasztott
Szent Mártaházban helyezte a feliratot
saját
lakosztályának bejárati
ajtajára. Egy
vendége fényképezte le a pápa engedélyével, és juttatta el a La
Stampa olasz napilapnak.
A nagyméretű, piros betűs felirat az olaszországi hivatalokban és
más intézmények falain gyakran látott tiltótáblákat idézi, amelyek általában a dohányzást, szemetelést vagy mást tiltanak jogszabályokat
idézve és esetleges szankciókkal fenyegetve.

A
panaszkodást
tiltó tábla az
1.
számú
„egészségés jólétvédő” törvényre hivatkozik. Hozzáteszi, hogy a
tiltást megszegők „áldozatómában” szenvednek, éppen ezért hangulatuk romlik és csökken a
problémamegoldó képességük. Kétszeres szankció vár a tábla szerint
azokra, akik a panaszkodási tilalmat gyerekek közelében szegik meg.
„Ahhoz, hogy jobbá váljunk, képességeinkre kell koncentrálni saját
korlátaink helyett: hagyj fel tehát a panaszkodással, és tégy azért,
hogy javíts az életeden!” – olvasható a táblán az apró betűs felirat,
amelynek szerzője, Salvo Noe olasz pszichológus személyesen adta át
Ferenc pápának a táblát
június közepén egy vatikáni audiencián. Az önmegvalósításról és személyiségfejlesztésről írt
utolsó könyvében Salvo
Noe Ferenc pápát is
idézte.
A pápa annyira megörült a táblának, hogy
kiragasztotta
vatikáni
ajtajára.
Ferenc pápa megválasztása óta többször
hangoztatta, hogy az

evangélium üzenetét örömmel hirdető egyházat és hívőket szeretne
maga körül látni. Az Evangélium öröme kezdetű apostoli buzdításában
az egyházfő azt írta, a keresztényeknek néha olyan az arcuk, mintha
savanyúságot ettek volna ahelyett, hogy örülnének keresztény életüknek.
A La Stampa megjegyezte, hogy Ferenc pápa talán ezzel a táblával
jelezte a közvéleménynek és a sajtónak is, hogy nem felel meg a valóságnak az utóbbi időben róla festett kép, amely szerint állandó problémák terhelik a Vatikánt és az egyházat. Ferenc pápa jókedve és iróniája nem múlt el – vélte a La Stampa.
Magyar Kurír

Gépkocsi vezető imádsága
Istenem, a Te kezedben
nyugszik minden ember sorsa.
Te vezeted lépéseiket, és vigyázol útjaikra. Minket is látsz, amikor kocsink kormányánál ülünk.
Ezért bizalommal fordulok Hozzád, add, hogy biztos kézzel,
körültekintő figyelemmel, kiegyensúlyozott lélekkel vezessünk, és minden balesetet elkerüljünk.
Adj szívünkbe mély felelősségérzetet felebarátaink élete és
testi épsége iránt! Kerüljünk
minden féktelenséget és meggondolatlanságot a vezetésben!
Tartsd távol tőlünk a hirtelen előadódó veszélyes helyzeteket, és
add, hogy a kritikus pillanatban is megőrizzük nyugalmunkat!
Szent Kristóf, autósok és motorosok védőszentje, óvj, vezess minket, segíts minket! Ámen.

