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BEKÖSZÖNT
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves bajsai hívek!

Dics ség a magasságban Istennek!

Karácsony este van. Hitünk egyik legszebb ünnepének
éjjelén fogadják szeretettel a HARANGSZÓ els számát, a
bajsai Római Katolikus Egyházközség tájékoztatóját,
melyet most indítunk útjára. A lap ingyenes, és nagyobb
ünnepek alkalmával jelenik meg. Célja, hogy tájékoztassa
a bajsai híveket a lelkiélet eseményeir l. A havonta
megjelen HITÉLET és a hetente megjelen HÍRVIV
katolikus újságokat lapunk nem helyettesíti, csak kiegészíti
bajsai hírekkel. Minden olvasónknak kegyelmekben gazdag
karácsonyt és Isten áldotta boldog új esztend t kíván a
Szerkeszt ség

BOLDOG KARÁCSONYT ÉS ÁLDÁSOS ÚJ
ESZTEND T KÍVÁNUNK MINDEN BAJSAI
POLGÁRNAK!
SVIM GRA ANIMA BAJŠE ŽELIMO SRETNE
BOŽI NE PRAZNIKE I NOVU GODINU!
VESELÉ VIANOCE A ŠTASTLIVY NOVY
ROK PRAJEME VŠETKYM OB ANOM
BAJŠE!

Üdvözlégy, karácsony szent angyala! Milyen
ünnepélyesen jelentetted nekünk a jó hírt: ,,Íme, nagy
örömet hirdetek nektek, melyben minden népnek része
lesz... Dics ség a magasságban Istennek!” Végig harsog ez
a szózat az egész földön és a távoli századok is tudomást
szereztek róla. Üdvözlégy, karácsony szent angyala!
Milyen örömmel hirdetted ki a betlehemi jászolnál a mi
életcélunkat, örök rendeltetésünket, hogy adjuk meg
Istennek a dics séget!
Dics ség a magasságban Istennek! Ez az egész
teremtés célja, rendeltetése, a kezdete és vége:
,,Dicsérjétek az Istent!” Az egek hirdetik Isten dics ségét
és er sségei kezeinek munkáját. Isten dics sége a teremtett
világ kezdete és vége, az
dics sége bet ölti a
világmindenséget.
Az emberiség, sajnos, elárulta és beszennyezte saját
dics ségét. Kevélységében a porba hullott és lázadása által
a teremt Istenhez méltatlanná vált. Ezt nevezzük b nnek.
A b n árulás, lázadás Isten ellen. Isten maga jött le, hogy
megváltson minket. Ezt hirdette világgá az egyház az
ádventi szent id alatt. ,,És az Ige testté lett és közüttünk
lakozék és mi láttuk az
dics ségét, mint az Atya
egyszülöttjének dics ségét telve kegyelemmel és
igazsággal.” A názáreti kisded ismét helyre állítja a jó
viszonyt Isten és ember között. Ez a gyermek megadja a
Mennyei Atyának helyettünk az t megillet dics séget,
fölajánlja hódolatát a föld porából, a lesüllyedt emberiség
szegénységéb l a Mennyei Atyának. És mint új zsoltár, az
egész világ nevében harsog az ég felé a ,,Gloria”,dics ség
a magasságban Istennek és a ,,Pax”, a békesség a jóakaratú
embereknek. Üdvözlégy, karácsony szent angyala! Ki
nekünk oly világosan hirdetted az élet feladatát, hogy
megértsük és ezen az úton találjuk meg boldogságunkat.
Urunk, Istenünk, add meg nekünk a kegyelmet, hogy a
Te isteni Fiad színe el tt, itt a betlehemi jászolnál
megtanuljuk, hogy nincs más keresni valónk itt a földön és
nem is akarunk keresni mást, csak a Te dics ségedet.
Tudjuk, hogy ebb l megjön számunkra a béke itt a földön
és egykor az örök boldogság az égben.
Ilyen gondolatokkal kívánok minden hív nek és
minden jóakaratú bajsai polgárnak kellemes karácsonyi
ünnepeket a Kisjézus b séges áldásával.
Brasnyó Ferenc plébános
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Karácsony
1.
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Földre borul imádkozni,
Az én kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenne

2. oldal
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
2.
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna tiszta szívb l
Odahaza.
De jó volna tiszta szívb l
-Úgy mint régenFohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna mindent
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

3.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté vállna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy er hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra...

Az új év küszöbén
A mi életünk folytonos búcsúzás. Morzsoljuk és temetjük az éveket egymás után. Földi vándorutunkon
bármennyire is szeretnénk megállapodni- amikor szívünk és lelkünk örömmel, nyugalommal van telve - nem
lehetséges az, folytatni kell a mi vándorutunkat. Búcsúznunk kell a gyermekkortól, majd az ifjúságtól, az élet
örömeit l és szenvedéseit l, majd magától az élett l is. Egy azonban mindig megmarad a lelkünkben; mindig
valami jobbat várunk, keresünk és remélünk. Ez jut kifejezésre, amikor boldog új évet kívánunk egymásnak.
A régi esztend küzdelmeivel és szenvedéseivel, törekvéseivel és csalódásaival a sírba szállott; jön egy újabb,
és az annyiszor csalódott ember új reményekkel lépi át az új év küszöbét. Így megy ez egészen a sírig. Miért? Mert
az ember lelkébe van vésve az érzés, hogy valami magasabbra, jobbra született, mert egy bels hang mondja neki:
,,Törekedj a boldogságra, mert te arra vagy rendelve”. Mivel ezt minden ember érzi, valami olyanban kell lennie a
boldogságnak, amit minden ember elérhet. Hol van tehát ez az igazi boldogság? Itt a földön nincs, mert a földi
élvezetekkel, pillanatnyi örömökkel, az igazi boldogságot nem lehet elérni. Hol van az igazi boldogság? Nincs is
olyan messze; csakhogy mi nem akarjuk észrevenni, vagy pedig, ha megismertük, nem tudtuk eléggé megismerni.
A karácsony figyelmeztet minket: ,,Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy mindazoknak,
akik hisznek benne, örök életük – azaz örök boldogságuk legyen.” Az új év hajnalán egyházunk egy nevet ad
nekünk, amely megmutatja az utat az igazi boldogsághoz, és ez a név a JÉZUS név.
szól azokhoz, akik
gondokkal terhelve téves úton keresik a boldogságot. “Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik meg vagytok terhelve, én
felüdítlek titeket!’’ Kövessetek engem:,, Én vagyok az út, az igazság és az élet”. ,,Tanuljatok t lem...és nyugalmat
találtok lelketeknek.” A lélek békéje és nyugalma pedig már itt a földön is megbecsülhetetlen boldogság. Az út a
boldogságra tehát nem abban van, hogy az ember elmerüljön a vagyon, a hatalom, a dics ség és az élvezetek által
nyújtott örömökben, hanem a mérsékletességben, a lemondani tudásban. Ezt mind elérjük, ha van bátorságunk a
világ kísértéseivel szembeszállva az Úr Jézus példáját követni. A szentírás szerint a földi élet nem kirándulás,
hanem háborúskodás lelkünk ellenségeivel szemben. És erre adjon er t az Úr Jézus szava: ,,Aki velem szenved, az
velem fog medics ülni”.
Két évezred múlt el azóta, hogy Betlehem felett kigyulladt egy csillag és sohasem halványuló fénnyel ragyog
el ttünk és mutatja az utat az isteni Üdvözít ! Ez a betlehemi csillag legyen vezérünk az új esztend ben.
B.F.
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Engedjétek hozzám a
gyermekeket...
-Templomunkban
hagyománnyá
vált,
hogy
Feketevasárnap utáni pénteken, a
keresztúti
ájtatosság
után
hittanosaink felidézik a nagyheti
eseményeket
elmélkedéssel,
dramatizálással és szép énekekkel.
Magdolna, Szalomé és mások
szerepét
Apró
Krisztina,
Hegyellai Kitty, Huber Ildikó,
Kasziba
Stefánia,
Kovács
Boglárka,
Oravec
Nikoletta,
Ozorák Marianna, Rabitovszki
Magdolna, Rabitovszki Tibor és
Vaszlavik Renáta tolmácsolta.
-Nagyböjt
minden
szombatján ifjúsági keresztúti
ájtatosságot tartottunk, külön az
alsósokkal, külön a föls sökkel.
-Május 18. –Els áldozás: A
szép májusi vasárnapon 14
gyermek
járult
el ször
a
szentáldozáshoz: Barna Lóránt,
Boconádi Henrietta, Dér Hargita,
Gálik Dániel, Juhász Kornél,
Kovács Klaudia, Latyák Arisztid,
Mengyán Arnold, Ocsenás Tamás,
Ozorák Jen , Petrovics Balázs,
Tóth Zalán, Turuc Norbert és
Varga Boglárka.
-Hittanosaink az iskolai és a
plébániai
hitoktatás
mellett
szentmisére is szorgalmasan
járnak, ministrálnak, felolvasnak.
Fekete Adrianna, Huber Ildikó és
Rabitovszki Magdolna jutalmul
sikeres fogalmazásaikért Útitárstáborban
vehettek
részt
Tóthfaluban.

A Rózsafüzér Koszorúf k
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ÉL

EGYHÁZKÖZSÉG

- Szentatyánk, II. János Pál pápa az idei évet a Rózsafüzér évévé nyilvánította és a szentolvasót a Világosság titkaival
b vítette. Így a rózsafüzér, mint elmélked imádság, mélyebben átérezteti az imádkozóval Jézus kínszenvedését és
megdics ülését. Az év folyamán részben megtörtént a koszorúk b vítése. Mindegyik koszorú az egyházi el írásoknak
megfelel en elmondatta a három kötelez szentmisét. A Rózsafüzér Társulathoz tartozni nem kötelez , azonban aki
beíratkozott ne csak papíron legyen annak nyoma, hanem példás keresztény életével bizonyítsa is azt; járjon szentmisére,
járuljon a szentségekhez. A koszorúf k feladata ügyelni, hogy koszorújuk mindig teljes és a méltatlan tagoktól mentes legyen,
mert a virágkoszorú is csak akkor szép, ha hervadt virágok nincsenek benne. Továbbra is kérjük Sz zanyánk közbenjárását,
hogy imádkozzon értünk mindennapi életünkben és halálunk óráján is.
-Július 23-án falunkban is megalakult a Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) bajsai csoportja, melynek koordinátorává
Gogolák Szuzannát, a Teológiai-Katekétikai Intézet hallgatóját választották. A KÉK eddig három el adást tartott
helységünkben; dr. Magyar Lóránt: Van-e különbség keresztény és nem keresztény élet között?, Prim.dr. Sági Erzsébet:
Kicsoda Jézus Krisztus?, ft. Fuderer László óbecsei plébános: A b n az egyház találmánya, hogy uralkodjon a lelkiismeretek
fölött? címmel.
-Augusztus 15-én, Mária mennybevételének emlékünnepén búcsúi szentmisénken nemcsak mi, bajsaiak ünnepeltünk,
mert a hírneves bajsai búcsú az idén is magához vonzotta a környékbeli települések, f leg Topolya és Kishegyes Máriatisztel híveit is. A szentmisét ft.Brasnyó Ferenc, ft.Fazekas Ferenc, ft.Vreckó Ferenc plébánosok és ft. Vilov Goran
kishegyesi káplán mutatták be. Szentbeszédet Brasnyó Ignác szenttamási teológus m ondott. A szentmisét és egyházunkat
jelenlétével megtisztelte a helybeli pravoszláv egyházközség lelkésze és a világi hatóság elöljárósága is. A búcsús szentmise
ünnepi áldással és Kókity Lilla másodikos hittanos Bán Aladár: Nagyboldogasszony napján c. versének elszavalásával zárult.
Kérjük Isten segítségét és Sz zanyánk közbenjárását egyházközségünkért és egész falunkért.
-2003. október 3-án a helybeli katolikus és pravoszláv lelkész ökumenikus szertartás keretében, Isten áldását kérve
felszentelték a Meteorológiai Állomást.
-Kálváriaszentelés: Az ünnepség 2003. október 10-én, 15 órakor szabadtéri szentmisével kezd dött, melyet ft. Brasnyó
Ferenc plébános mutatott be hálából a Jóistennek, hogy több évi fáradozás után, nehéz anyagi körülmények ellenére fel
tudtuk újítani, ill. meg tudtuk menteni a megsemmisülést l az 1830-ban épült létesítményt. Brasnyó atya szentbeszédében
Kálváriánkat-mely szinte ,,belenéz” Bajsa központjába- a település egyik szimbólumának is nevezte az egy sorban álló három
templomtorony keresztjeivel, melyek a Kálváriadombról szépen látszódnak és ott összpontosulnak Krisztus keresztjében a
Golgotán. Külön öröm volt számunkra, hogy a világi hatóság elöljárói mellett a szertartáson részt vett a bajsai pravoszláv
lelkész, Jovan atya is. Köszönet Bégel Andrásnak, aki vállalta a keresztek és szobrok restaurálását és újrafestését. Köszönet a
bajsai híveknek és a Helyi Közösségnek, hogy anyagi támogatásukkal hozzájárultak az építmény felújításához. A szertartás
után Rakk Lajos és Horvátné Szabó Hajnalka hitünket er sít versek elszavalásával, a M vel dési Egyesület népdalköre
pedig alkalomhoz ill népdalcsokorral színesítették az eseményt. A M vel dési Egyesület koszorújának elhelyezésével zárult
a nem mindennapi rendezvény.
-Augusztus 18-a és november 22-e között templomunk ,,plasztikai m téten esett át”. A templomtorony-javítás
elkerülhetetlenné vált, ugyanis az 1816-ban, a templommal egyid ben épült toronysisak elmozdult a helyér l és már a led lés
veszélye fenyegetett. Az aszályos év ellenére a hívek most is kimutatták tiszteletüket és ragaszkodásukat templomunk iránt, és
szépen adokoztak a toronysisak felújítására. A munkálatok kezdetén csak a sisakcserét terveztük, de a felállított állásokat
látván mérlegeltünk és úgy döntöttünk, hogy újravakoltatjuk a torony falát és be is festetjük azt. Október 19-én Brasnyó
Ferenc plébános és Vilov Goran káplán a szentmise alatt felszentelték az új toronykeresztet, melyet másnap helyeztek fel a
bádogos ok a toronyra. Kiss József helybeli ezermester kiszabta a toronyóra számlapjait a mutatókkal együtt, a kántor pedig
elvégezte a számlapok és a mutatók festését. Eddig a munkálatok elvégzéséért járó összegnek mintegy fele gy lt össze a
hívekt l, a hiányzó összeget az egyházközség kölcsönök fel vételéb l teremtette el , amelyet vissza kell fizetni. A bajsai Helyi
Közösség 100.000,-és Topolya Község 50.000,-dinár értéket juttatott templomunk javításra. Ezúton köszönetet mondunk
nekik.
Hagyománnyá vált, hogy minden év november 22-én a templomkórus megemlékezik Szent Cecíliáról, az egyházi zene és
az énekesek véd szentjér l. Ezek az összejövetelek egyben kit n alkalmak arra, hogy új tagokat toborozzunk. Ebb l a
szempontból az idei összejövetel is eredményesnek bizonyult, mert a M vel dési Egyesület több tagja is bekapcsolódott a
,,Cecíliások” munkájába. Kérjük Isten áldását és Szent Cecília közbenjárását, hogy sokáig m ködhessünk, és a szentmisét
énekünk ünnepélyesebbé és felemel bbé tegye.
-December 20-án templomunkban karácsonyi koncertet adott az ÉBREDÉS ifjúsági zenekar. Karácsony el tt járják a
falvakat, városokat, vallásos ifjúsági énekeket adnak el , és részleteket olavasnak fel a Szentírásból az érkez ünnepkörnek
megfelel en.
-A hívek jóvoltából a karácsonyesti szentmisén 130 csomagot osztottunk szét a gyermekeknek. A két feny t Nagy Béla
ajándékozta a templomnak. Az ajándékozóknak és a segítkez knek itt is köszönetet mondunk.
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Templombúcsú

A Met. Állomás megáldása
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Kálváriaszentelés

Énekkar

A 2003-as év anyakönyvi hírei:
Megkereszteltük: Majtán Árpád és Péity Diana ADRIÁN és KRISZTIÁN fiait, Szabó István és Ozorák Irma
SZILVESZTER fiát, Balaton Zsolt és Baka Lolita DÓRA leányát, Stoff Attila és Fej s Ildikó SIMON fiát, Kurina Róbert és
Kovács Tamara CYNTHIA és RICHARD gyermekeit, Kurina Melinda MELISSZA leányát, Lénárd Arnold és Csordás
Emília MÁTÉ fiát, Mészáros Krisztián és Bahorek Violetta KRISZTIÁN fiát, Karaszi Róbert és Virág Angéla IGOR fiát,
Kurina Sándor és Dózsai Melinda VIKTOR fiát.
Elhunytak: Nagyideiné Boros Julianna (1933), Mátity János (1931), Bacsáné Szvoreny Ilona (1914), Teichmann Mihály
(1928), Kurináné Ocsenás Zsuzsanna (1942), Vass József (1915), Ajándiné Petrik Piroska (1922), Bajcsiné Haverpus Erzsébet
(1914), Gyurkovicsné Tóth Julianna (1918), Majtánné Szuhankó Katalin (1920), Barna János (1925), Kószó György (1944),
Kopaszné Boros Etelka (1929), Lackovicsné Füstös Erzsébet (1922), Geréné Kajla Julianna (1930), Gulyás Mátyás (1959),
Latyák János (1914), Csekéné Imrity Erzsébet (1923), Kurina Rozália (1933), Blázsekné Gáspár Ilona (1924), Kurináné
Lakatos Verona (1914), Virág József (1925), Latyák István (1924), Süveges János (1948), Kali István (1926), Juhászné
Bajcsi Cecília (1936), Dömöndi István (1924), Ben i né Rajs Marija (1936), Hallai József (1928), Ocsenásné Cellik-Gál
Katalin (1930), Lovasné Bene Borbála (1937), Fekete István (1918), Agyva János (1923), Ocsenás Imre (1943).
Házasságot kötött: Krisztanov Róbert és Gubik Anna
A Plébániahivatal nyilvántartása szerint Bajsa legid sebb katolikus vallású lakosa özv. Hallai Pálné szül. Papp Cecília.
1912.IX.22-én született, és napjainkban is jó egészségnek örvend. Isten éltesse!
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Toronykereszt szentelése és felhelyezése...

Ne feledjük!
Január 11-én, Urunk megkeresztelkedésének ünnepén befejez dik a karácsonyi id szak és megkezd dik a farsang,
amely február 22-ig tart. Ez az id szak a bálak és nyilvános mulatságok ideje, és ebben az id szakban várjuk azoknak a
fiataloknak jelentkezését is, akik a 2004-es évben szeretnének házasságot kötni. A farsangi id szak els napjaiban végezzük a
házszenteléseket. Aki szeretné megszenteltetni otthonát, az január 11-ig jelentse a Plébániahivatalban.
Január 19-én szentségimádás lesz templomunkban. Szentségkitétel a 8 órási szentmisén lesz, az eltétel 12 órakor.
Használjuk ki ezt a délel ttöt, adjuk hálát e szentség alapításáért és kérjük az oltáriszentségben rejt z Jézus Krisztus áldásait
mindennapi életünkre.
Május 1-jén bérmálás, május 16-án pedig els áldozás lesz templomunkban. Imádkozzunk els áldozóinkért és
bérmálkozóinkért, hogy méltóképpen felkészüljönek e szentségek vételére.

Támogatónk:

Kizárólag a bajsai hívek bels használatára kiadja a Római Katolikus Plébániahivatal, Bajsa,
Felszabadulás tér 1. A lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn, és kereskedelmi forgalomba nem
kerül. Szerkesztették: Brasnyó Ferenc plébános, Jósvai Erzsébet hitoktató és Damján Zsolt kántor.
Felel s szerkeszt : Brasnyó Ferenc plébános.
Számítógépes el készítés: Damján Zsolt és Plohl Edvin.
Sokszorosította: a topolyai FOTO RIND m terem.

