HETI HIRDETÉSEK
A heti szentmisék rendje:

Augusztus 19, hétfő, 7 óra: + Hozzátartozók
Augusztus 20, kedd, Bazita 9 óra: + Jónásné Egyed Edit (+ 1. évf.), +
Egyed Elek, Egyed és Pallos nagyszülők és + Jónás István
Kertváros 11 óra: + Ilona és György szülők
Augusztus 21, szerda, 18 óra: + Szülők, István és Miklós testvérek
Augusztus 22, csütörtök, 18 óra: + Károly és szülők
Augusztus 23, péntek, 18 óra: Hálából a Mennyei Atyának és a
Szűzanyának
Augusztus 24, szombat, 7 óra: Jószándékra
Augusztus 25, vasárnap, 11 óra: + Lajos
18 óra: + István édesapa és Magdolna édesanya
A püspöki alapítási szentmiséről videofelvételt készíttettünk, amelyet még ma meg lehet rendelni a sekrestyében. A DVD ára 800 Ft,
melynek megvásárlásával plébániánkat is támogatják.
Augusztus 20-án, kedden Szent István királyt, hazánk védőszentjét
ünnepeljük. Bazitán reggel 9 órakor, a plébániatemplomban pedig 11
órakor lesz szentmise.
Megérkezett az Adoremus szeptemberi száma, melyet előfizetői a
sekrestyében vehetnek át. Megjelent a 2014-es egylapos falinaptár,
amelyet 35 Ft-ért lehet megvásárolni.
A plébániatemplom hátuljában különféle katolikus kiadványokat
lehet megvásárolni, amelyeket az Egyházmegye kiadója, a Martinus
kiadó jelentet meg. A könyvek megvásárlásával mind a Szombathelyi
Egyházmegyét, mind pedig plébániánkat támogatják.

SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA – 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett
utca 100. • Telefon: 92/320-626 • Email: zeg3@martinus.hu • Honlap:
http://zeg3.martinus.hu • Hivatali idő: keddtől péntekig 16-17 óra között vagy telefonos egyeztetéssel

Plébániai Hírlevél
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia,
Zalaegerszeg
2013. augusztus 18. - Évközi 20. vasárnap
Minden
közösség
életében
rendkívül fontos az összetartó erő:
az, ami a közösség tagjainak szívétlelkét, gondolkodását és tetteit
egységbe kovácsolja és harmóniát
hoz létre közöttük. ekkor lesz esély
arra, hogy a közösség folyamatosan
fejlődhessen, s akár számban is
növekedhessen.
Minden egyházi közösség összetartó ereje Jézus Krisztus. Ő az, aki
megadja az egységet és a békét, s
aki fogékonnyá teszi a szíveket az Egyház céljaira. Éppen ezért a mi
közösségünk számára is elengedhetetlen, hogy Jézusé legyen az irányítás minden ügyben. Ezért is fontos, hogy nap, mint nap imádkozzunk azért, hogy plébániai közösségünk az Úr szándéka és terve szerint alakulhasson és formálódhasson. Az alábbi kis imádság egy módja
annak, hogy ezt az ajándékot kérjük Istentől.
Imádság egyházközségünkért
Mindenható és irgalmas Isten, ég és föld Teremtője és a mi szerető
Mennyei Atyánk! Áldunk, és dicsőítünk téged! Kérünk téged, töltsd be
fényeddel egyházközségünket, amit most neked ajánlunk, hogy itt
minden gyermeked otthonra találjon, megismerjen, és egyre jobban
szeressen téged! Legyen meg a te szent akaratod mindannyiunk életében és egyházközségünkben is!

Úr Jézus Krisztus, Testvérünk és Mesterünk! Imádunk és magasztalunk téged! Te ismered örömeinket, fájdalmainkat, sikereinket, kudarcainkat, terveinket és vágyainkat. Áldd meg mindazokat, akik keresik
az igazságot, és add, hogy benned minél többen rátaláljanak! Engedd,
hogy felismerjünk téged, mint Megváltónkat és Üdvözítőnket! Adj
nekünk vágyakozást és reményt egy Istenben gyökerező élet után!
Segíts, hogy döntsünk melletted, és kövessünk téged! Adj halló fület
és készséges szívet, hogy meghalljuk szavad és engedelmeskedjünk
kéréseidnek! Önts erőt és bátorságot mindazokba, akik országod eljöveteléért fáradoznak!
Szentlélek, Szeretet, Imádság és Egység Lelke! Szükségünk van rád,
hívunk téged, jöjj el! Áradj ki gazdagon Egyházadban itt és most! Készíts fel minket, hogy befogadhassuk ajándékaidat, melyekkel el akarsz
halmozni minket! Vezess bennünket indításaiddal, hogy mindig a közösség javára használjuk őket!
Szűz Mária, Édesanyánk! Rád bízzuk magunkat, családjainkat, közösségeinket, egyházközségünket, a szegényeket és a betegeket! Vezess bennünket egyre közelebb szeretett Fiadhoz! Könyörgünk papjainkért, szeretett gyermekeidért és különös védelmedet kérjük rájuk.
Magyar szentjeink, akik különös módon megismertétek és megéltétek
Isten Igéjét, imádkozzatok értünk, hogy Isten országa egyre inkább
élővé és láthatóvá váljék bennünk és általunk!
Szent Mihály arkangyal és összes szent angyalok, védelmezzetek és
segítsetek bennünket, hogy hűségesen teljesíthessük Isten akaratát!
Ámen.
A plébánia
Az Egyházi Törvénykönyv pontosan meghatározza a plébánia és a
plébános egyházi jogállását. Az alapvető fogalmak tisztázása végett
talán nem haszontalan, ha idézünk két szakaszt a kódexből.
515. kán. - 1. § A plébánia a krisztushívőknek a részegyházon belül
állandó jelleggel megalapított közössége, melynek lelkipásztori gondozását, a megyéspüspök felügyelete alatt, plébánosra bízzák, aki annak saját pásztora.

519. kán. - A plébános a rábízott plébánia saját lelkipásztora. A rábízott közösség lelkipásztori gondozását látja el annak a megyéspüspöknek felügyelete alatt, akinek a krisztusi szolgálatban való részvételre meghívást kapott, hogy a rábízott közösség javára teljesítse a tanítói, megszentelői és kormányzói feladatot, más papok vagy diakónusok együttműködésével és a világi krisztushívők segítségével, a jognak
megfelelően.
Anyakönyvi hírek
Temetés
Luter József: 2013. augusztus 16.
Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!
A Jó Pásztor nyomában
A ferencesek egyik nagy öregje, Sill Aba több mint hetven éve lépett be Szent Ferenc rendjébe. Súlyos időknek a tanúja. Személyes
emléke van arról, hogy milyen megaláztatásban részesültek az állam
részéről a püspökök az ötvenes évek elején. Nevezte őt a kommunista
sajtó lélekkufárnak, az egyházügyis pimasznak, és az ávós vallató csikket nyomott el az arcán. Beszervezni azonban nem tudták. A bajban
szerencséje is volt, mert mint mondja, a cápa alatt úszkáló kis halakat
kevésbé bántják.
Nyolcvanon túl is fiatalos lendülettel végzi tudományos és lelkipásztori feladatait. Szombathely megbecsült polgára. Életével bizonyítja, hogy az önmagunkkal szembeni igényességgel, a fölösleges
konfrontációk kerülésével és természetesen a gondviselés segítségével a legnehezebb körülmények között is helyt lehet állni szerzetesként, papként, értelmiségiként. Derű, humor és bölcsesség sugárzik
belőle. Vagyis igazi ferences, akinek megadatott, hogy abban a rendházban tevékenykedhet provinciája újra engedélyezése óta, melyben a
feloszlatásig élt.
Az interjúkötet szerzője Szerdahelyi Csongor Táncsics-díjas újságíró,
a Ferences Sajtóközpont igazgatója.
A kötet megvásárolható az újságos asztalról. Ára 2500 Ft.

