
A mai napon kezdődik a jelöltállítás időszaka az egyházközségi 
képviselőtestületi március 23-i választásához. A részletek a heti hírle-
vélben találhatók meg.  

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezésének megfele-
lően a jövő vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtjük a perselyado-
mányokat. Szeretettel kérjük a testvérek támogatását!  

Az egyéni vállalkozók személyi jövedelemadó bevallásának határ-
ideje február 25. Kérjük, hogy adójuk kétszer egy százalékával támo-
gassák Egyházunk és plébániánk működését!  

A Szent Anna Nagymamaközösség  „Farsangi teaházat” rendez feb-
ruár 25.-én, kedden 15 órától a Szent Család Óvodában. A meghívott 
vendég Dr. Marx Gyuláné dr. Bodó Erzsébet lesz. Minden nagyszülőt 
szeretettel várnak. 

Fülöp-kurzus lesz Zalaegerszegen március 7-9 között a Szent Csa-
lád Óvodában. Részletek és jelentkezési lap az újságos asztalon talál-
ható. 

A Szombathelyi Egyházmegye családtábort szervez augusztus 5-9 
között Balatonakaliban. A részvételi díjhoz az Egyházmegye is hozzájá-
rul. Jelentkezni március 1-ig lehet. Részletek a hirdetőtáblán találha-
tók. 

Zarándoklat indul Lisszabon, Fatima, Santiago de Compostela, 
Ávila, Madrid, Barcelona, Marseille útvonalon augusztus 7-17 között. 
Július 23-27 között pedig Lengyelországba lehet utazni, Krakkó, 
Czestochowa útvonalon. A részletek a hirdetőtáblán és a kihelyezett 
szórólapokon találhatók meg.  

A Martinus februári száma 150 Ft-ért vásárolható meg.  
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Egyházközségi képviselőtestületi választás: jelöltállítás 
 
Az egyházközségi képviselőtestületi választáshoz kapcsolódóan a 

mai napon elkezdődik a jelöltállítás időszaka. Az ajánlóculák és a gyűj-
tőládák a templom több helyén ki lettek helyezve. Jelölteket március 
2-án, a vasárnap esti szentmiséig lehet ajánlani. A javaslatok alapján az 
egyházi előírásoknak megfelelően a plébánia lelkipásztora állítja össze 
a jelöltek végleges listáját, amelyre március 23-án szavazni lehet.   

A Magyarországi Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzata 
határozza meg, hogy ki lehet a képviselőtestület tagjai. A javaslatoknál 
célszerű ezeket a kritériumokat figyelembe venni, hiszen aki nem felel 
meg mindegyiknek ezek közül, az sajnos nem lehet választható. Képvi-
selő tehát az lehet, aki 
• tartósan az egyházközség területén lakik 
• ha nem ott lakik, akkor legalább egy éve tevékenyen részt vesz az 

egyházközség életében 
• teljesen cselekvőképes 
• az egyházi előírások szerint nincs kizárva az Eucharisztia vételének 

közösségéből (vagyis nem él élettársi kapcsolatban; nem elvált és 
újraházasodott) 

• megbérmálkozott 
• egyházközségi hozzájárulását rendszeresen fizeti 
• 18. életévét betöltötte, de még nincs 70 éves 
• kész e feladat ellátására 

A jelölt ismerten vallásos és tevékeny hívő legyen, aki valódi felada-
tot lát majd el megbízatásában és vállalja a vele járó munkát is. továb-
bá példaadó egyéni és családi életet él, apostoli lelkületű, józan ítélő-



képességű és fegyelmezett tárgyalóképességgel rendelkezik. (Szabály-
zat 4.1; 4.2) 

 
 
A két labda története 
 
Sportolsz valamit? Kinek a csapatában játszol? Tudod, hogy Jézus is 

csapatot gyűjtött maga köré? Persze nem kézilabdáztak, hanem min-
denkit abba a csapatba hívott, amely arra vállalkozott, hogy másokat 
boldoggá tegyen. 

Két labda egyszerre került az iskolai szertárba. A gyerekek minden-
nap hihetetlen lelkesedéssel játszottak velük. A két labda repült, pat-
togott, ütődött ide-oda. Gólt lőttek velük, kivédték őket, néhol le is 
kopott róluk a festék, berúgták őket a kapu alsó, máskor a felső sarká-
ba, passzolgatták, fejelgették őket. Valóságos csata zajlott mindennap. 

Délutánonként pedig, az edzések végén ugyanabba a szekrénybe 
tették őket, összeverten, ütötten-kopottan: hiszen ragyogó külsejük 
gyorsan hasadozni kezdett. Az egyik labda sokat panaszkodott a sok 
rugdosás miatt, bosszút forralt néhány gyerek ellen, akik különösen 
nagyokat rúgtak bele. A másik békíteni próbálta, ő észrevette, hogy 
örömet és szórakozást adnak a gyerekeknek.. A gyerekek mindig fel-
vidultak a labdák megjelenésekor, de ezt a morcos labda nem vette 
észre, csak a saját fájdalmaira tudott figyelni. Hol a kidurranással fe-
nyegetőzött, hol pedig a szökéssel. 

Egyik nap, egy határozott rúgás nyomán fel is repült a közeli házte-
tőre, ahonnan igen nehéz lett volna leszedni. Eleinte boldog volt, ké-
nyelmesen elhelyezkedett az ereszcsatornában, és készült az örökké 
tartó vakációra. Néha amikor lepillantott a háztetőről, még látta társát, 
sajnálta is, hogy őt a végtelenségig rugdossák a gyerekek. 

Egyszer a társát is a közelébe repítette egy határozott lövés, pró-
bálta marasztalni őt, de a másik labdának nem volt kedve ahhoz, ő 
jobban szerette a gyerekeket. Az idő múlásával a labda az esőtől, szél-
től hamar repedezni kezdett, a levegő is egyre fogyott belőle. Egyre 
szomorúbb lett ettől és a magánytól. Egyik este a maradék levegő is 
elszállt belőle. Ugyanabban a pillanatban a másik labdát két kicsi kéz 

visszatette a szekrénybe. Mielőtt rázárta volna az ajtót, egy kis száj 
puszit nyomott a labda már igencsak ráncos bőrére. A labda könnyű-
nek érezte a szívét, elaludt, és a labdák mennyországáról álmodott, 
ahol az angyalok lábai olyanok, mint a puha felhők. 

Te szeretnél annak a csapatnak a tagja lenni, ahol mindenki azon 
van, hogy a másikat boldoggá tegye? Ha nem félsz beszállni az éle-
teddel, akkor gyere! Ne legyél olyan önző, mint a duzzogó labda! 

(plebania.net) 

 
 
Anyakönyvi hírek 
 

Temetés 
Frigy Frigyes Pál: 2014. február 15. 

Nyugodjék békében! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
 
Február 17, hétfő, A szervita rend hét szent alapítója, 7 óra: Püspök 

atya szándékára 
Február 18, kedd, 18 óra: + József és szülei 
Február 19, szerda, 18 óra: + Szülők és nagyszülők 
Február 20, csütörtök, 18 óra: + Anna és Gyula szülők 
Február 21, péntek, Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító, 

18 óra: + Magdolna és József szülők 
Február 22, szombat, Szent Péter apostol székfoglalása, 7 óra: + Já-

nos édesapa 
Február 23, Évközi 7. vasárnap 
 8.30 óra (Bazita) 

10 óra: + Hilda édesanya 
18 óra: + László  

 


