10 óra: + József férj, édesapa, nagyapa
18 óra: + Nagyszülők
Augusztus 13-án, csütörtökön Fatimai esténk lesz. 16 órakor a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órakor szentségimádási óra kezdőik, 18 órakor
pedig szentmise. Szeretettel várunk mindenkit!
A Szűzanya mennybevételének ünnepe lesz augusztus 15-én, szombaton.
Azon a napon Egyházunk a szentmisén való részvételre hív bennünket.
Bazitán 8.30-kor, a plébániatemplomban pedig délelőtt 10 órakor lesz
szentmise. Augusztus 15-én, szombaton Pusztacsatárban este 6 órakor lesz
szentmise, 19 órától szentségimádás, utána virrasztás. Augusztus 16-án, vasárnap 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, melyet Kirner Zoltán atya
mutat be.
Megjelent a Martinus augusztusi száma, az újságos asztalról megvásárolható.
Augusztus végén három alkalomból álló koncertsorozatra várják a kedves
testvéreket Szombathelyre a Püspökvárba. Részletek a hirdetőtáblára kihelyezett plakáton olvashatók.
Szeptember 5-én „Család, mint hivatás” címmel lelkinapot szerveznek pároknak, jegyeseknek, fiatal házasoknak a Martineum Felnőttképző Akadémián, Szombathelyen. Részletek a kihelyezett plakátról olvashatók.
Szeptember 27-én, vasárnap 16 órai kezdettel kerül megrendezésre a Jubiláns házasok találkozója a Mária Magdolna templomban. Szeptember 6-áig
várjuk azon házaspárok jelentkezését, akik idén ünneplik kerek (5,10,15,20…)
házassági évfordulójukat.
Szeretettel várjuk a jelentkezőket az ősszel induló képzésekre: középiskolások számára bérmálásra felkészítő; azon felnőttek számára, akik nincsenek
megkeresztelve, illetve nem voltak elsőáldozók vagy bérmálkozók, indul a
katekumenátus; a már bérmálkozott középiskolások és egyetemisták számára pedig hittancsoport indul. Minden képzésre a plébánia hivatalban vagy az
újságos asztalról lehet írásos tájékoztatót és jelentkezési lapot vinni. Minden
képzésre a jelentkezési határidő: szeptember 13.
Továbbá várjuk azon jegyespárok jelentkezését is, akik jövőre szeretnének
egyházi házasságot kötni. Jelentkezni a plébániai hivatalban lehet, egyéb
információ olvasható a plébániai honlapunkon.
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: hétfő: 9-12 óra; kedd: 10-12; 14-16 óra; szerda: 10-12; 14-17 óra; csütörtök: 10-12; 14-17 óra; péntek:
10-12 óra vagy telefonos egyeztetéssel
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Kiképzés Krisztus katonájává
A minap adtak
tudósítást
arról,
hogy elkezdődtek
azoknak az önkéntes katonáknak a
képzései, akik a
Covid miatt elvesztették munkahelyüket és amíg megtalálják az új állásukat, addig hajlandóak a magyar
haderő ilyen jellegű
utánpótlásába jelentkezni. Férfiak és
nők, egészen fiatalok és olyanok is, akik már a többedik X-et rajzolják, alacsonyak és langaléták, erős fizikumúak és olyanok, akikre igazán ráfér egy kis
edzés, különböző tanulmányi múlttal, a lehető leg eltérőbb szakmai érdeklődési körrel. Ami közös bennük, hogy vállalkoztak egy szinte ismeretlen életformára, a katonai életvitelre, ahol az alá-fölérendeltség révén vezető és
vezetett pozícióba kerül az is, aki eddig el sem bírta képzelni, hogy valaha is
parancsokat fog végrehajtani, utasítás szerint jár el, újra napirend ad ritmust
a napjainak, meg kell tanulnia alkalmazkodni, és bizony extrém helyzetekben
is embernek maradni.
Hasonló dologra szólítjuk meg már most, augusztusban azokat, akik jövőre
szeretnének felnőttként szentségekhez járulni (ez az úgynevezett
katekumenátus, vagyis a felnőttek bevezetése a keresztény életbe), középiskolás korúként szeretnének bérmálkozni, vagy felnőttként szeretne az oltárhoz lépni, hogy házasságot kötve élje életét.
Bármelyiket is nézem, nem kisebb dologra vállalkozik, mint a katona, aki
laktanyába lépve egy addig soha nem gyakorolt életformát igyekszik élni, aki

alkalmazkodik a másik emberhez, aki hierarchikusan szervezett közösségbe
kéri felvételét és mégis bajtársként tekint mindenki egymásra, aki arra adja
az életét, hogy innentől kezdve valaki másért is küzdeni fog.
Az az ember, aki szentségek felvételére készül, bizony nagyban hasonlít a
csatára készülő katonához. Szembe kell néznie önmaga korlátaival, a gyengeségeken edzeni, dolgozni kell, legfőként pedig egy ősi ellenséggel kell megvívnia mindennapi csatáit, aki ráadásul már a felkészülés ideje alatt teljes
haderejével támad, megkísért, elbizonytalanít, kishitűvé tesz, megaláz, földre
terít. A szentségek felvételére készülő lelki „kiskatonára” nagyon is illik a
Szentírás tanítása: „A bűn elleni küzdelemben még nem álltatok ellen a véretek ontásáig” /Zsid 12,4/. Mert az a csata, amiről azt mondja a Biblia, hogy
„a bűn elleni küzdelemben” ez nem majd valamikor kezdődik, akkor, amikor
már teljesen felvérteztük magunkat mindenféle praktikával, vagy amikor már
elegendő tudás birtokába jutottunk, stb., hanem a bűn, a kísértés már célba
vesz minket, miként a Teremtés könyvében a bűnbeesésnél elhangzik Isten
figyelmeztető szava: „ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól
cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál
rajta!” /Ter 4,7/.
A bűn elleni küzdelemben tehát ellen kell állni. Csak akkor tudom valami
ellen, valamivel szemben megfogalmazni a gondolataimat, ha egy másik oldalra viszont elköteleződtem. Az elköteleződést úgy nevezzük állásfoglalás.
Mint a katona, aki elfoglalja a neki kijelölt állást, amelyet aztán tartania kell
akkor is, ha intenzívebb a támadás, akkor is, ha éppen nincsen különösebb
aktivitás. Az állás, amely hadászati céllal lett kijelölve, általában úgy van kialakítva, hogy védhető legyen. Vagyis a mi, keresztény, katolikus álláspontunk igen is jól védhető, csak meg kell tanulni védeni, állni a sarat. Az állásfoglalást időnként újra kell gondolni, ezért nem gond, hogy különböző életkorban újra és újra meg kell fogalmazni, hogy én Isten mellett foglalok állást,
vagy valaki másnak a szekerét tolom. Az állásfoglalás soha nem jelenthet
elkényelmesedést, mert „a puskaport mindig szárazon kell tartani!” Nem
kényelmesedhetünk el a keresztény életünkbe akkor sem, ha egyszer már
döntöttem, ha egyszer már állást foglaltam.
Vajon arra képes lennék-e, hogy véremet ontsák, életemet adjam a hitemért, az Isten melletti elköteleződésemért? Sőt meg kell fogalmaznunk most
úgy, hogy nem „csak” meghalni lennék kész a hitemért, hanem ma az a kihívás, hogy kész vagyok-e élni a hitemért, a hitem szerint?
Erre az életre, az Istennel való életre, a hitünk szerinti elkötelezett életre
bátorít bennünket Szent Pál apostol, amikor arról ír, hogy fel kell vértezni
magunkat, miként egy katonának: „Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy az

ördög cselvetéseinek ellenállhassatok… Így készüljetek föl: csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes
nyilát. Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a Lélek kardját,
vagyis az Isten szavát. Minden alkalommal imádkozzatok a Lélekben könyörögve és imákat mondva. Legyetek éberek, és imádkozzatok kitartóan” /Ef
6,11. 14-18/.
Toborzáskor általában inkább csak a vágyott, kecsegtető dolgokat szokták
elmondani, hiszen senki sem akar rossz reklámot csinálni egy számára fontos
dolognak. Isten mégis inkább azt a fajta toborzót választotta, hogy nyílt kártyákkal játszik, nem zsákbamacskát árulva elénk tárja, hogy mi vár azokra,
akik az ő seregébe kívánnak beállni. Megmutatja, hogy küzdelmes időszak elé
néz, aki Krisztus követségében jár, de megígéri, hogy muníció nélkül, üres
tarisznyával, málha nélkül, kiképzés nélkül csatába nem küld minket, sőt biztosít afelől, hogy velünk lesz mindvégig /vö. Mt 28,20/, együtt küzd velünk,
utunk során táplál minket és a legfontosabb, hogy a végső győzelmet már
elérte. Így lesz győztes csapat részese az, aki Krisztus katonájának áll. Várjuk
a jelentkezőket!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Augusztus 10, hétfő, Szent Lőrinc diakónus és vértanú, 7 óra: + Ferenc
Augusztus 11, kedd, Szent Klára,
7 óra: + János, Margit és Dezső
9 óra: Horváth Lajos temetési szentmiséje
Augusztus 12, szerda, Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnő
7 óra
8 óra: Sárközi Sándorné Pintér Viola temetési szentmiséje
Augusztus 13, csütörtök, Boldog XI. Ince pápa, 18 óra: Hálából Nikolett
gyógyulásáért és Benkő család élő és + tagjaiért
Augusztus 14, Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap és vértanú, péntek, 7 óra: + Családtagok
Augusztus 15, szombat, Szűz Mária Mennybevétele, Nagyboldogasszony,
8.30 óra (Bazita)
10 óra: Benkő és Kámán nagyszülők, + Róza és Ferenc szülők, + János
férj, édesapa, Simon szülők és + Erzsébet testvér
Augusztusa 16, Évközi 20. vasárnap
7 óra: + Szülők és testvérek
8.30 óra (Bazita)

