Augusztus 11 szerda, Szent Klára szűz, 7 óra: + Varga és Török család
élő és + tagjai
Augusztus 12, csütörtök, Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnő, 7 óra: + Ilona és Imre szülők
Augusztus 13, péntek, Boldog XI. Ince pápa, 18 óra: Hálából
Augusztus 14, szombat, Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap és
vértanú, 7 óra: + Férj, édesapa, nagyapa és + András atya
Augusztus 15, Szűz Mária Mennybevétele – Nagyboldogasszony
7 óra: + Lajos testvér (+3.évf.)
8.30 (Bazita)
10 óra: + Erzsébet és Ferenc szülők, + Gyula, József és Mária testvérek
18 óra: + Szülők, testvérek
Jövő vasárnap, augusztus 15-én van Nagyboldogasszony ünnepe. Bátorítom a kedves testvéreket, hogy aki csak teheti, látogasson el egy zarándokhelyre!
A Mária rádió havonta megjelenő, ingyenes kiadványai az újságos asztalról elvihetők. Kérjük, hogy, akik névre szólóan rendeltek, ők vigyék el,
mert van, akiké rendszeresen az asztalon marad.
Vándorbölcsőnk megtalálta újabb kis lakóját! Kérjük a kedves Testvéreket, hogy imáinkkal kísérjék mostani kis bölcsőlakónkat, Botondot! Továbbra is várjuk fiatal családok jelentkezését, akiknél a közeljövőben kisbaba fog születni és szeretnék, ha a vándorbölcső náluk is két-három hónapot lehetne. A vándorbölcsőt díjmentesen lehet igényelni. Célunk, hogy
ezzel is segítsük a fiatal párokat, akik vállalják az új élet érkezését!
Augusztus 14-én, szombaton 19 órai kezdettel a kertvárosi templomban ad koncertet a népszerű zeneszerző és előadóművész: St. Martin.
Jegyek elővételben a plébánián is vásárolhatók. Részletekről a kihelyezett
plakátokon tájékozódhatnak.
Családok közös zarándoklatára várjuk plébániánk családjait is augusztus 29-én, vasárnap, hogy együtt imádkozhassunk a hivatásukban hűséges
házaspárokért és papokért. Szeretném, ha egy buszt indíthatnánk, töltsünk egy délutánt egymásért Istennel!
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: 1012; 14-17 óra; péntek: 10-12 óra vagy telefonos egyeztetéssel

Plébániai Hírlevél
2021. augusztus 8.
Évközi 19. vasárnap
Versenypályán

Nem sok lehetőségem van élő egyenes adásban követni az olimpiai eseményeket, általában már csak híradásokból értesülök egy –
egy sportolónk szenzációs teljesítményéről. Ám egy olyan nívós világversenyen, mint az olimpia, még az utolsó hely is tiszteletet érdemel, mert már az rendkívüli, ha valaki olyan teljesítményt tud
nyújtani, amivel kijuthat az ötkarikás játékokra.
Eközben azonban máshol is rajtkockához állnak, ringbe szállnak,
evezőt, vagy más eszközt ragadnak ahhoz, hogy megmérettessék
magukat, eredményeket érjenek el. Múlt hétvégén pl. egy rangos
esemény volt, hogy a Hungaroring aszfaltján szédületes sebességgel
rótták a köröket a világ vezető élvonalába tartozó istállók csúcstechnológiás versenyautói és a bennük autózó vérprofi pilóták.
Most azonban a magyar ring közelebb jön: Hallom, hogy vasárnap délelőtt a szentmisére hívó harangkondulással egy időben Zalaegerszeg belvárosában is felbőgnek a motorok. Semmi ellenséges
érzületet nem gondolok mögé, egyszerűen csak az időpont egybeesésére figyeltem fel. Vannak, akik volán mögé ülnek, hogy versenyezzenek, vannak, akik a templom padjába ülnek be, hogy egy
másfajta versenybe szálljanak bele. Egyik versenyt sem tartom alantasnak, de talán a templomi valami magasabbról és távolabbra mu-

tatóbbról szól, mint azoké, akik pilótaként a jelen kor csúcstechnológiáit próbálják ki. A modern világ életének valóban meghatározó
része az innováció, a technológiai megújulás, a formatervezés, a
megújuló energiaforrások kutatása és felhasználása, a környezettudatos életre nevelés (merthogy akár a belvárosban, akár kint a járműipari tesztpályán az autóversenyzés eme sajátos alkalmának
„fontos eleme a rendezvénynek a környezetvédelem, mely az FIA
környezetvédelmi és fenntarthatósági irányelvei mentén jön létre. A
szervezők felhívják a résztevők figyelmét arra, hogy tegyenek meg
mindent az esemény ökológia lábnyomának minimalizálására. Az
indulók számára kötelező a veszélyes hulladékok megfelelő kezelése
és a szelektív hulladékgyűjtés, illetve a papírhulladék visszaszorítása
érdekében a versennyel kapcsolatos információk kizárólag digitális
formában jelennek meg.”) és mindezt úgy bemutatni a nagyközönségnek, hogy abban kedvét is lelje.
Emellett nekünk, katolikusoknak és minden Krisztuskövetőnek
valami magasabb és nemesebb hivatásunk is van, valami, ami legalább ilyen komoly verseny, legalább annyi gyakorlást és edzést kíván, legalább annyi lemondással és önneveléssel jár együtt, mint
ennek a világnak bármely sportága.
A Bibliában is számos olyan helyet találunk, amikor az antik világ,
vagy az ókor életéből vett minták és példázatok alapján fogalmazzák
meg gondolataikat a szent szerzők. Szent Pál apostol például így ír a
Korintusban élő keresztény közösségnek: „Nem tudjátok, hogy akik
versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri
el a díjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek!” /1Kor 9,24/. Jelen esetünkben a versenypályán nem futnak majd, hanem száguldanak. De
a lényeg ugyanaz: küzdelem folyik. Keresztény életünknek is tétje
van! Nem szabadidős hobby tevékenység az, amikor elhatározzuk,
hogy elmegyünk imádkozni. Csapattársainkkal egy hajóban evezünk
(talán ezért is nevezik régtől fogva hajónak a templomnak azon részét, ahol a hívek foglalnak helyet a szentmise alatt), mindenki a
saját képességeinek megfelelően húz, feszül neki a munkának. A
nyeremény azonban nincsen fenntartva három dobogósnak, hanem
a nyeremény az üdvösség, ami felé mindannyian törekszünk.
Szent Pál a következő versben is érdekes dologra hívja fel a figyelmet: „Minden versenyző mindenben önfegyelmet gyakorol.
Azok, hogy hervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy her-

vadhatatlant.” /1Kor 9,25/ Az önfegyelmezés senkinek sem könnyű!
De motiváljon bennünket az a hervadhatatlan koszorú, amelyet az
Úr ígér nekünk!
Vagy éppenséggel egyik tanítványának, Timóteusnak egy lelkipásztori levél alkalmával: Szent Pál példát hoz katonai szolgálatból,
sportból, szántóföldi munkából ahhoz, hogy megvilágítsa a keresztény küldetés lényegét is: „Ha pedig versenyez valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez.” /2Tim 2,5/. Milyen fájdalmas, ha hallunk híreket, hogy egyik-másik sportban valaki csalással akar eredményt elérni. Mivel az élet versenyén Istent be nem
tudjuk csapni, csakis önmagunkat csalhatjuk meg,
A verseny mindig is fontos volt az emberek életében. MI sem
mondhatunk le róla, ezért várunk mindenkit templomainkba és a
mindennapi élet eseményeibe, lelki „ring”-jeinkbe, ahol nem kisebb
a tét, mint az üdvösségért való küzdelem!
Anyakönyvi hírek
Temetés
Kramalics Károly: 2021. augusztus 2.
Szabó Józsefné Rák Ilona: 2021.augusztus 3.
Szabó József: 2021 augusztus 5.
Gombos Béláné Jári Lívia: 2021.auguisztus 5.
Lőrincz Ferenc: 2021. augusztus 6.
Nyugodjanak békében!
Keresztelés
Bottló Sára Luca: 2021. augusztus 1.
Rózsás Johanna: 2021. augusztus1.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Házasságkötés
Lukács László és Mihalecz Nikolett: 2021. augusztus 7.
Isten éltesse az új házaspárt!
IFORMÁCIÓK A HÉTRE
Heti szentmisék rendje
Augusztus 9, hétfő, A keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta
szűz és vértanú, Európa társvédőszentje, 7 óra: + Teréz édesanya
Augusztus 10, kedd, Szent Lőrinc diakónus és vértanú,
7 óra: + Ferenc

