
Június 23, kedd 
 13.30 óra: Jóna Jenő temetési szentmiséje 

18 óra: + Nagyszülők 
Június 24, szerda, Keresztelő Szent János születése, 18 óra: + Éva és 

szülei 
Június 25, csütörtök, 18 óra: + Szülők 
Június 26, péntek, Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító, 

18 óra 
Június 27, szombat, Szent László király, 7 óra: József édesapa 
Június 28, Évközi 13. vasárnap 
 7 óra: + Ferenc és Ilona szülők lelki üdvéért 

8.30 óra (Bazita): + Ekler János (+ 9. évf.) 
10 óra: + János férj 
18 óra: + László férj és hozzátartozók 

A héten csak kedden és pénteken lesz hivatali szolgálat a plébánia 
hivatalban, szerdán és csütörtökön nem. 

A Szent Mónika közösség tagjai a jövő vasárnap találkoznak 17 
órakor a kápolnában. 

Megjelent plébániánk színes magazinjának, az Örömhírnek nyári 
száma. A 16 oldalas dupla szám az újságos asztalról vihető el. A 
nyomdai költségekre hálásan fogadjuk a legkisebb adományt is. 
Ugyancsak onnét vihető el a Karitász Adásidő című ingyenes magazin-
ja, valamint az Élő kenyér című gyerekeknek szóló liturgikus kiadvány 
júliusi száma 350 Ft-ért. Az előfizetők a júliusi és augusztusi 
Adoremust a sekrestyében vehetik át. 

 

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 
idő: kedd: 10-12 óra; szerda: 16-17 óra; csütörtök: 10-12 óra; péntek: 16-
17 óra vagy telefonos egyeztetéssel 

Plébániai Hírlevél  
 

2015. június 21. 
Évközi 12. vasárnap 

 
 

 

 
 

 
 
Püspök atya tanítása az imádságok helyes formájáról 
 
Püspök atya körlevél útján hívja fel az Egyházmegye híveinek fi-

gyelmét arra, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia legutóbbi 
ülésén szóba került egy fontos lelkipásztori kérdés. Nevezetesen sze-
retné felhívni az Egyházmegye hívő közösségeinek és imacsoportjai-
nak figyelmét, hogy a templomi imaalkalmak során a hívők csak olyan 
imaszövegeket használjanak, amelyek tartalmát  az illetékes egyházi 
hatóság teológiai szempontból megvizsgálta és jóváhagyta. Ez azért 
fontos, mert jó néhány a hívő közösség körében keletkezett imádság a 
hittől távol levő gondolatokat tartalmaz. 

Püspök atya külön szeretné felhívni a figyelmet a két leggyakoribb 
imádságunk helyes használatára: 

1. A Miatyánk befejezése így történik: „… de szabadíts meg a go-
nosztól! Ámen”. Tehát a doxológiát nem imádkozzuk hozzá! 

2. Az Üdvözlégy Mária imádságba pedig a jóváhagyott Rózsafü-
zér titkokat leszámítva szintén nem engedélyezett különféle szöveg-
részletek betoldása. Püspök atya elmondása szerint az Egyházmegyét 
járva többször figyelmes lett arra, hogy többfelé is ún. Szeretetláng 
imabetoldást használnak. Tehát erre sincs lehetőség. 

3. Továbbá a Konferencián szóba került szentszéki instrukció a 
gyógyító imákról, amely magyar fordításban megtalálható az alábbi 
linken:  http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=148 Ez hasznos tám-
pontot nyújthat azon közösségeknek, amelyek ezen a téren tevékeny-
kednek. 



Megjelent Ferenc pápa új enciklikája 
 
Lépjünk ki az önpusztítás spiráljából – fogalmazta meg Ferenc pápa 

új, ökológiai témájú, Laudato si’ címet viselő enciklikájának üzenetét 
Veres András szombathelyi megyéspüspök, a június 18-án, Budapes-
ten tartott sajtótájékoztatón. 

A teremtett világ védelme iránti érdeklődés éppúgy újabb keletű a 
teológiában, az egyházi gondolkodásban, mint ahogy a környezetvé-
delem iránt viszonylag új keletű a világi tudományok figyelme – 
mondta el Veres András, és utalt arra is, hogy Ferenc pápa nagy hang-
súlyt fektet rá, hogy a környezetet ne önmagában, hanem a velünk 
való relációjában vizsgáljuk és óvjuk. 

„Ökológiai megtérésre van szükség” – vallja II. János Pál pápa sza-
vaival a mostani Szentatya is. Ferenc pápa emellett azt is fontosnak 
tartja, hogy a katolikusok ne elkülönülten, hanem a többi keresztény-
nyel, istenhívővel és a nem hívőkkel együttműködve gondolkodjanak 
az ökológia kérdésében. 

Veres András röviden ismertette a hat fejezetre tagolódó enciklika 
tartalmát, amely két imádsággal végződik: az egyik minden istenhívő 
számára íródott, a másik kifejezetten a keresztényeknek. 

Az 1. fejezet a mai tudományos problémák (kiemelten a víz, a 
biodiverzitás, az éghajlatváltozás és az ökológiai adósság témájának) 
összefoglalását tartalmazza, amelyet a pápa szerint mindenkinek sze-
mélyes problémájává kell alakítania. 

A 2. fejezet a hagyományos szentírás-értelmezéstől eltérően, de 
nagyon is érthetően tartalmaz bizonyos bibliai szövegrészeket, ame-
lyekből a teremtésvédelem felelőssége származik. 

A 3. fejezetben a Szentatya megnevezi a problémák okait. Ferenc 
pápa szerint ma a technokrata uralom logikája vezeti a világot, amely-
nek értelmében az ember mindent le akar igázni. Ezt azonban meg 
kell változtatni, és önmérsékletet kell tanúsítani. 

Ferenc pápa a 4. fejezetben megfogalmazza, hogy az ember nem 
tekinthet a természetre, mint tőle független valóságra. Egy újfajta szo-
lidaritás szükségességét veti fel, nemcsak a nemzedékek között, ha-
nem a nemzedékeken belül is. 

Azzal, mit lehet és mit kell tennünk, az enciklika 5. fejezete foglal-
kozik. A pápa válasza: lépjünk ki az önpusztítás spiráljából, és legyünk 
felelősséggel teli emberek. A pápa felveti a politikusok és más felelős 
emberek szerepét, hangsúlyozva, hogy a huszonnegyedik órában va-
gyunk. 

A 6. fejezetben egyfajta ökológiai spiritualitás váza rajzolódik ki. Fe-
renc pápa hangsúlyozza: művelésre és nevelésre van szükség a válto-
záshoz. 

Veres András püspök beszámolt arról is, hogy a világszerte nagy 
érdeklődéssel várt, tartalmilag is nagy horderejű enciklikának már ké-
szül a magyar fordítása. A sajtótájékoztatón az is elhangzott továbbá, 
hogy ez az első pápai dokumentum, amely teljes egészében a terem-
tés védelmének lett szentelve, és abban is első, hogy a világ püspökei 
két nappal a megjelenése előtt e-mailben megkapták a teljes szöveget 
Ferenc pápa személyes üzenetének kíséretében. 

 
 
Anyakönyvi hírek 

 
Keresztelés 

Farkas Krisztián Csaba: 2015. június 14. 
Farkas Bálint: 2015. június 14. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 
 

Temetés 
Boros Tibor: 2015. június 19. 

Nyugodjék békében! 
 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A szentmisék rendje 
Június 22, hétfő, Nolai Szent Paulínusz püspök; Fisher Szent János 

püspök vértanú és Morus Szent Tamás vértanú, 7 óra: Püspök atya 
szándékára 


