
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Szívünk melegével 
 
 Az els� keresztények december 25-ét választották Jézu s születésnapja 
ünnepének, hogy ily módon új  jelentést  adjanak a gy�zelmes nap � si , római ünnepének. 
Az els� század októl kezdve ezt a napot tartották az új  esztend� k ezdetének is. A megújult 
Nyugat-Ró mai Birodalom idején a polgári év csaknem az egész Európában karácson yko r 
kezd�dött. Az egyház csak 1691-ben fogadta el január 1 -jét mint az esztend� els� napját. 

Karácsony a Bibliában 
 Az ünn ep jelent�ségét a Biblia alapján érthetjük meg. Az egyház e napon  már 
az V. századtól kezdv e három szentmisét mutat be: éjfélk or egyet, hajnalban (pásztorok 
miséje) és napközben egyet. Az éjféli  és a hajnali szentmisén szerepl� olvasmányok az 
ünnep történ elmi hát terére vi lágí tanak rá: „Ebben az id�ben történt, ho gy Augu sztu sz 
császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze” (Lk 2,1). A hajnali 
mise ig eliturgiai részében azon van a hangsúly, h ogy miként adtak hírt  az angyalok a 
pásztoroknak a Megváltó születésér�l, napközben pedig Szent János evangéliumának 
el�szavát  olvassuk: „Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Is ten volt az Ige… S 
az Ige testté lett , és k özöttü nk él t” (Jn 1,1.14a). János párhu zamot vo n a világ teremtése 
és Isten Fiának megtestesülése (új teremtés) között . A két eseményt Isten Fiának 
személye kapcsol ja össze. �, a halhatatlan, karácsonykor halandóvá lett, hogy általa mi 
halhatatlanokká lehessü nk . �, az örökkévaló, id�bel ivé lett, hogy általa mi 
örökk évalókká lehessünk. Közöt tünk lakozot t, magáévá tette a mi életünket, társunk ká 
szeg�dött  az úton és a szenvedésben. Kü ldetését teljesítve Üdvözít�nkké és 
Megváltónkká vált. 
 Jézus születése a Bibl ia szerint Isten dics�ségét és a jóakaratú emb erek 
bék ességét szolgál ja. Az eseményt  hírül adó angyalok zengik: „Dics� ség a magasságban 
Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek!” (Lk 2,14). A Szentírás ezzel 
három dolgot üzen: megnyilvánult a magasságbeli Isten dics�sége; helyreállt a földön a 
bék e; s ez Istennek az emberek iránti jó indulatára utal. Az els� karácso nytól kezd ve 
tudatában vagyunk annak, hogy Isten jóindulatát élvezzük, s évr�l évre egyre jobban 
meger�södünk ebben a tudatban. 

Karácsony ma 
 Ahhoz, hogy az el�t tünk ál ló ünnep való ban ünnepi légkörben teljen, lélekb en tudatosan készülnünk kell rá. Az ünneplés helye a családi kör és a hív�k 
közössége. 
Napjainkban vannak olyan dolgok, amelyek elnyomják a karácsonyi élményt . Kerülnünk kell a bevásárlási lázat –  azt, ho gy a karácsonyi el�készület  a vásárlásra 
szorítkozzon. A reklámok harsog va hirdet ik a különféle leárazásokat, karácsonyi , akciós ajánlatok at. Mindenre karácsonyfás, télapós cimk e kerül. Mindez elvonja 
figyelmünket az ünnep valódi jelentésér�l, megakadályozza a lelki felk észülést s mértéktelen vásárlásra ösztönöz. Aztán megdöbbenve állapítjuk meg, hogy 
„karácsonyozásunk” kimerül t abban, hogy valami újat, valami szépet, valami „valódit” kaptunk. Az effajta, fogyasztói „karácsonyozást” kerülni k ell, mert eltereli  
figyelmünket az emberszeretr�l. Ehelyet t inkább tudato san keressük a lelk i felk észülés út ját . 

A karácsony a béke üzenete 
 A betlehemi karácson y Isten bék éjének a megnyilvánu lása az emberek között. A béke magában foglalja a haladást , a jólétet, a világ jobbá tételét. Az 
ünnep segít bennü nket békességszerz�kké válni – nem zárkózunk magunkba, megszabadulunk  önzésü nkt�l, mert ráébredünk, h ogy szükségünk van másokra és 
tudatosan keressük a velük való találkozás lehet�ségét. A béke k ét irányban valósul meg: békesség Istennel és békesség az emberekk el, de ezt a b�n veszélyezteti . 
Isten azonban a karácsonnyal  megnyitot ta a bék e korszakát, s arra hív bennünket, hogy egymás közti viszonyunkban mi is vegyü nk példát  az � jóindulatáról és  
vál junk a b éke épít� ivé. 

Istenr�l szóló üzenet 
 A betlehemi jászol mellett tudatára ébredünk Isten irántunk tanúsí tott szeretetének. „Úgy szerette Isten a vi lágot , hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy 
aki hisz benne, az el  ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn  3 ,1 6). A karácso ny Istennek az emberek iránti szeretetér�l árulkodik  –  arról , hogy Jézusban atyai keblére 
kívánja ö lelni  az embert. Mindazok o sztályrészévé válik ez, akik hit tel és életükkel befogadják Jézust : „Akik b efogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten 
gyermekei  legyenek ” (Jn 1,12). 

Hozzánk szóló üzenet 
 Az el�t tünk álló ünnepet töltsük szeretteink körében! A karácsony a család ünnepe. Vessük le a gy�lölk ödést , engedjük el adósaink tartozását, a 
szeretet és a megbocsátás lelkülete töltsön el bennünket! A hideg istállóban fek v� kis Jézust csupán egyetlen dolog mentheti meg a megfagyástól: az emberek 
szívének szeretete, melegsége. Fedezzük fel  szívünk mélyén ezt a kincset , és ajándékozzuk Jézusnak! � nekünk adta magát… Egy téli, hideg éjszakán… Most itt  
az id�, hogy viszonozzuk ajánd ékát: KARÁCSONY VAN! 

Ft. Vilov Goran káplá n 
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Boldog új esztend�t! 
 
 A régiek szerint az új esztend� els� napján két könyv van minden ember kezében. Az egyik a múltat tartalmazza, a másik a 
bizonytalan jöv�t. Az els�b�l mindannyian olvashatunk, a második azonban rejtély számunkra. 
 Mi az, amit a múltból tanulunk, és a jöv�re t�zzük ki magunk elé? 
A múlt tapasztalatain okulnunk kell! A „ könyvet”  forgatni kell, lapjai sok tanulságot tartalmaznak, azért olvassa az ember . Az emlékezet is 
mutatja múltunkat. Ebbe a titkos könyvbe saját magunk írunk: nem ceruzával, nem írógéppel, sem számítógéppel, hanem jócselekedetünkkel. A 
cselekedetek szoros kapcsolatban vannak egymással. Most vesszük csak észre, hogy egyik a  másiknak szül�anyjává lett. Rossz barátok, rossz 
társaság okozta romlásunkat, veszekedések okozták a durva , sokszor Istent káromló beszédeket, a munkakerülés, kocsmázás, boltok el�tti 
italozások okozták a részegeskedést vagy erkölcstelen, parázna életet. Olyan pontosan szöv�dnek össze most tetteink, hogy egész valóságában 
alakul ki az igazság: Ember , te magad alakítod életedet és felelsz érte Isten és ember el�tt! 
 A múltból tehát okulnunk kell! Akármilyen sötétnek is t�njék az fel, akárhogy is nyomja az ember le lkét a múlt sok b�ne, sosem 
szabad elveszíteni a reményt! Mennyei Atyánk ahogy táplálja az ég madarait, öltözteti a mez�k liliomait, úgy visel rólunk is szüntelenül gondot 
(Mt 6,25-30). El kell törölni a múltat az Isten végtelen és irgalmas b�nbocsánatának eszközével: a szentgyónással. Viszont a tanulságot át kell 
vinni a jöv�re. A jöv�t jobbá kell tenni a múltnál, s ezt megtehetjük, mert a jöv�t Isten segítségével mi alakítjuk. 
 A jöv�t jobb alapokra kell építenünk. Régi hagyomány szerint újévkor sok boldogságot kívánunk egymásnak, s ebbe belefoglalunk 
mindent, ami szép és jó. Jólesik nekünk, amikor barátaink jókívánságaiból jóindulataikra következtetünk, de a jókívánságok teljesülése nagy 
részben t�lünk függ. Az Isten kegyelme nem marad el azoknál, akik komolyan akarnak Isten akarata szerint való jövend�t alkotni maguknak. 
Hogyan tegyük ezt? A múlton okulva!  
 Ami rossz volt bennünk, annak okait felismerve, igyekezzünk megszüntetni ezeket az okokat. Aztán helyesebb életformát rajzoljunk 
magunk e lé. Naponta gondoljunk rá: mennyit dolgoztunk rajta? Hány „ téglát”  hordtunk aznap hozzá? Ez a naponta ismétl�d� önfegyelmezés és 
felmérés ösztönözni fog és folyton intenzívebb munkára  sürget. A munkának mennie kell! Mi akarjuk, Isten segít! Mi gátolhatna akkor benne? 
 Isten nevében kezdjük meg a 2005-ös évet. Istenében, akinek bölcsessége nagy, és ereje hatalmas. Mint sz�l�vessz�k, éljünk 
Krisztusból, az igazi sz�l�t�b�l.  Jézus az út és a cél földi vándorlásunk idején.  
 Ha Istenben bízunk, akkor boldoggá alakul a jöv� és valóban megvalósul  az, amit talán nem csak megszokásból mondunk: Boldog Új 
Évet!     

Ft. Brasnyó Ferenc plébános 
Szulik József 
Új évre 
 
Mint a szell� elsuhan, 
Elrepül az élet. 
Íme, sírba fekteténk 
Ismét egy ó évet! 
Ki fölöttünk �rködél 
Eddig is szelíden, 
Jézus szíve, légy velünk 
Ez új esztend�ben! 
 

Akik elköltöztek 
Le a  néma sírba, 
Az é letnek könyvébe 
Legyenek beírva! 
S míg mi ejtünk könnyeket 
S verejtéket b�ven- 
Jézus szíve, légy velünk 
Ez új esztend�ben! 
 

Tán ez új év hajnala 
Éltünk estje lészen, 
Benne vár ránk a halál 
Legyünk rajta készen. 
Egykor úgyis menni kell, 
Ifjan, vagy �szen... 
Jézus szíve, légy velünk 
Ez új esztend�ben! 

Csendes éj... 
 
 A Csendes éj kezdet� éneket az egész világon éneklik, azonban 
kevesen ismerik „ születésének”  történetét. 
 1818-ban az osztrák Alpok Obendorf nev� falucskájának Szent 
Miklósról elnevezett templomában karácsonyra készül�dtek. Josef Mohr, 
a fiatal káplán egy karácsonyi költeményt írt, melyet barátja, Franz 
Xavier Gruber kántortanító zenésített meg. Azt tervezték, hogy az éjféli 
szentmisén eléneklik közös szerzeményüket. A kis templomban 
összegy�lt híveknek a pap és a kántor el�adta az új éneket, gitárkisérettel, 
ugyanis az orgona a karácsony el�tti napokban felmonda a szolgálatot. A 
híveknek nagyon tetszett az ének. Néhány héttel kés�bb az orgonajavító 
is megérkezett a templomba. Amikor munkáját befejezte, Gruber leült, 
hogy kipróbálja az orgonát. Az els� ének, melyet lejátszott, a karácsonyi 
szerzemény volt. Az orgonajavítónak is megtetszett az ének, ezért elkérte 
a kottát, hazavitte szül�falujába. A megható, szép ének, amely egy római 
katolikus pap és kántor szerzeménye, hamarosan Európa kedvenc 
karácsonyi dalává vált, és a világ több nyelvére is lefordították. Magyar 
szövege valószín�leg az 1800-as évek végén íródott.  
 Templomunkban 1949 karácsonyán énekelték elöször a Csendes 
éjt. Szövegét és dallamát a bajsai származású, New York-ban él� Ivanits 
Antal küldte el Urbán Mihály kántornak. Azóta évr�l-évre, minden éjféli 
szentmisén a Megváltó Jézusnak kijáró tisztelettel és nagy örömmel 
énekeljük, az utóbbi években három nyelven: magyarul, horvátul és 
szlovákul. 
 

Urbán Mihály festménye (1953) 
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A csodatev� Prágai Kisjézus tiszteletének eredete 
 
 Prágában található a „Viktória”, azaz a Gy�zelmes Mária-templom. II. 
Ferdinánd építtette 1642-ben, hálából a protestáns lázadók feletti gy�zelemért. A 
templomot a kármelita rendnek ajándékozta. Ennek a templomnak f� ékessége a 
csodatev� Prágai Kisjézus szobra. Ez a viaszból készült szobor 48 cm magas, a kis 
Jézust ábrázolja: jobbját áldásra emelve, bal kezében aranyos földgolyót tartva. 
Fejét aranykorona díszíti, arcán mosoly látható. A szobrot arannyal, ezüsttel 
átsz�tt, drágakövekkel ékesített palást fedi. A szobor Spanyolországból származik; 
Manriquez de Lara Mária (született Pignatelli hercegn�) ajándékozta esküv�je 
alkalmából Polixena nev� lányának, akit a cseh Lobkowitz Adalbert vett feleségül. 
Így került a szobor Prágába. Adalbert 1623-ban bekövetkezett halála után özvegye 
a jámborságnak és a felebaráti szeretetnek szentelte életét, és a szobrot a 
kármelitáknak ajándékozta 1628-ban. A szobor története összefonódott 
Csehország és Prága, valamint a kármelita rend történetével. Nehéz, háborús 
id�szakokban több évig is elfeledve, lomtárban poroskodott. A Prágai Kisjézus 
tisztelete az 1730-as években virágzott fel, amelyben magyar szerzetesnek, Barát 
Imre perjelnek is nagy szerepe volt: � adta ki A Prágai Kisjézus története cím� 
könyvet. Széles kör� tisztelete ekkor terjedt el. Számos csoda és imameghallgatás 
igazolja ennek jogosságát. Ünnepe január 14-e (a szobor külön kápolnában való 
elhelyezésének napja), valamint a Jézus gyermekkorával kapcsolatos ünnepek 
dátumai. 
  

A prágai kis Jézus tisztelete vidékünkön 
 
 A 18. századi hagyományt követte Gerard (Tomo) Stanti� zombori kármelita atya, amikor 1913-ban Bécsb�l meghozatta a szobor 
másolatát a zombori Szent István-templom mellékoltárára. Ugyanebben az évben német, magyar és horvát nyelven egy könyvecskét is 
közreadott a csodatev� prágai kisded tiszteletér�l. Ezzel kapcsolatban a II. Vatikáni Zsinatig karácsony el�tt kilencedet tartottak, és minden 
hónap 25. napján e szándékra misét szolgáltattak a zombori templomban. Gerard Stanti� atya kezdeményezte, hogy a többi templomban is 
vásárolják meg a kegyszobor másolatát, alakítsák ki tiszteletét. Még ugyanebben az évben a szabadkai ferenceseknek Kun Adél ajándékozott 
egy szobrocskát, és 1913. szeptember  19-én ünnepélyesen meg is áldották. 
 Hamarosan Pásztor  János bajsai plébános is beszerezte a Prágai Kisjézus szobrot. A templomunkban lév� szobor a müncheni Mayer 
m�intézetben készült 1915-ben. Igazi remekm�.  A szobrocskákat sok helyen a liturgikus színek szerint öltöztetik. A bajsai Kisjézus szobornak 
korábban voltak ruhái, de amióta kikerült (a karácsonyi id�szakot kivéve) a liturgikus térb�l, azok elvesztek. 
 2001 karácsonyán a  Zentai Városi Múzeumban kiá llították szobrunkat, mely szép helyezést kapott. 
 Hagyomány szerint a Prágai Kisjézus a gyermekek, a gyermektelen házaspárok és a betegek véd�szentje. 
 

Ima a kis Jézushoz: 
 

Ó, imádandó kis Jézus, akinek hatalma meggy�zi a poklot, akinek ereje megeleveníti lelkünket, tehozzád fordulunk segítségért. Ó, 
áldott szent gyermek, légy beteg lelkünk orvosa, és gyógyítsd annak sokféle betegségét; drága szent véred árán töröld el b�neinket; isteni 
szereteteddel olvaszd fel szívünk jegét, és gyullaszd fel szeretetét; alázatosságod tengerében merítsd el kevélységünket és hiúságunkat; szent 
könnyeiddel mosd fehérre szívünket, és méltóztass magadnak abban lakást venni. Ó, drága isteni kisded, gazdagíts bennünket nagylelk�vé 
kicsinységeddel, tölts el bennünket egyszer� igénytelenséged által bölcsességgel, és változtasd bajainkat, megpróbáltatásainkat szent 
akaratodban való tökéletes megnyugvással gyönyör�sséggé, az értünk elviselt szenvedésed érdemei által. Amen. 
 

Kedves olvasók!  
 
 Egy évvel ezel�tt indítottuk útjára egyházközségünk tájékoztatóját azzal a céllal, hogy a megjelen� egyházi 
folyóiratainkat (Hitélet, Hírviv�) bajsai hírekkel egészítse ki. A tájékoztatáson kívül a plébános, a káplán és a hitoktató írásai 
egyben lelki táplálékot is nyújtanak. Egy-egy példány megszületése (a kéziratoktól a sokszorosításig) több napot vesz igénybe, de 
látva, hogy az olvasók (nem csak a katolikusok) megszerették a lapot, és várják az újabb számokat, er�t adott a szerkeszt�knek 
arra, hogy anyagi vagy egyéb díjazás nélkül, Isten dics�ségére, a hívek lelki épülésére és örömére újabb számokat készítsenek. A 
címoldalakat helybeli tehetségek (Hegyellai Imre, D. Vince Etelka, Verona Bur�iárová és Kókity Attila) rajzaival díszítettük, 
utalva az újság „bajsaiasságára”. 
 Mivel a lap ingyenes, a legnagyobb gond a sokszorosításhoz szükséges pénz el�teremtése volt, azonban az Isteni 
Gondviselés mindig küldött segít�ket. Meg kell említeni, hogy f� támogatónk a topolyai Foto Rind m�terem, ahol a sokszorosítás 
folyik. A m�terem dolgozói közül senki sem bajsai, mégis minden sokszorosítás alkalmával jelent�s árengedményt adtak. Az év 
folyamán anyagi támogatónk volt még a Tóth György  Optika, a Raffaelo cukrászda, a Deni magánkereskedés, az In memoriam 
(Licskó) Temetkezési Vállalat, a Rózsafüzér Társulat 2. és 6. koszorúja, valamint Ozorák Hugó, Mlinárik Péter és Petrovics 
József. Nekik köszönhetjük, hogy a kedves hívek immár a 7. számot tarthatják kezükben. A szerkeszt�ket és az anyagi 
támogatókat foglaljuk imáinkba, Isten b�ségesen fizesse meg áldozatukat! 
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A 2004-es év anyakönyvi hírei: 
 

A keresztség szentségében részesültek: Kovács RÓBERT (István és Facskó Ver ica fia),  Oravec DOROTTYA (Róbert és Rubint Edit lánya), 
Mészáros NOÉMI (László és Rencsár Andrea lánya),  Mészáros KRISZTIÁN (Krisztián és Bahorek Violetta fia), Makán JÁZMIN (Mišo és Varga 
Em�ke lánya), Máté NÓRA (Zsolt és Bajcsi Bernadett lánya), Apró ZSANETT (Tivadar és Gulyás Mónika lánya), Turuc RICHARD (Alfréd és 
Németh Annamária fia), Sz�cs Budai ERIK (Sándor és Varga Heléna fia),  Tóth VIKTÓRIA (Árpád és Stoff Melitta lánya), Lovas DEAN (Zoltán és 
Panteli� Biljana fia), Szakál ORSOLYA ( Attila és Ze�iri Eleonóra lánya), Harmath ZALÁN ( Krisztián és Szalma Melinda fia).  Az evangélikus 
vallásról a római katolikus va llásra áttért: Dévityné Georgijev Izabella (1973). 

Elhunytak: Szukoláné Ora vec Julianna (1943), Jósvai Lajos (1955), Lalujáné Horváth Erzsébet (1923), Ocsenásné Fekete Margit (1912), 
Latyákné Füstös Erzsébet (1973),  Rakkné Blázsek Katalin (1920), Vassné Szpisják Erzsébet (1920), Gubikné Milinszki Anna (1944), Zemkó István 
(1928), Du�ak Agneza (1954), Fontányi László (1928), Nagyideiné Turuc Rozália (1923),  Petrovics János (1933), Kurináné Kovács Margit (1933), 
Petrás Máté (1921),  Bednárik István (1923), Hegyellainé Kárlovics Katalin (1933), Cesznak István (1932), Vízi Erzsébet (1930), Lábadi János (1936), 
Oravec István (1941).   

Házasságot kötött: Tóth Árpád és Stoff Melitta. 
 

     
 

 Készülnek a karácsonyi cso magok Névnapi köszönt� 

Figyelem! 
 
*Az egyházfenntartási járulékot a plébániánkon nyilvántartott családoknak csak a fele fizeti, nekik köszönhet�en tudja magát fenntartani 
egyházközségünk.  Ezennel felhívjuk azok figyelmét, akik lemaradtak az „ egyházadó”  fizetésével,  hogy 2005. január 31-ig engedményesen 
bepótolhatják mulasztásaikat! Várjuk �ket a Plébániahivatal irodájában minden munkanapon 8 és 9 óra között. Szent Pál így buzdít az adakozásra: 
„ Mindenki elhatározásának megfelel�en adjon, és ne kelletlenül vagy kényszerb�l, mert Isten a vidám adakozót szereti.”  (2Kor 9,7).  
*Január 9-én, Urunk megkeresztelkedésének ünnepén befejez�dik a karácsonyi id�szak és megkezd�dik a farsang, amely február 8-ig tart. Ez az id�szak 
a bálak és nyilvános mulatságok ideje, és ebben az id�szakban vár juk azoknak a fiataloknak jelentkezését is, akik a 2005-ös évben szeretnének 
házasságot kötni. A farsangi id�szak els� napjaiban végezzük a házszenteléseket. Aki szeretné megszenteltetni otthonát, az január 9-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. 
 

Örökmécsest�l Örökmécsesig 
 
*A hívek jóvoltából a karácsonyesti szentmisén 140 csomagot osztottunk szét a gyermekek között. A feny�t Virág Rozália és Dudás László ajándékozta 
a templomnak. Az ajándékozóknak és a segít�knek itt is  köszönetet mondunk! 
*Ádvent II. vasárnapján a hittanosok versekkel kedveskedtek plébánosunknak névnapja alkalmából. Öröm volt látni a gyermeksereget,  amely a 
meghatódott lelkipásztort körülvette. Az atya cukorkával és szentképpel hálálta meg a gyermekek figyelmességét. 
*Uglik Katalin anyagi támogatásával december 15-én felszer elték templomunkban a hangosító-berendezést.  Köszönjük! 
 
Köszönjük a Foto Rind m� terem, a Raffaelo cukrászda, az In memoriam (Licskó) Temetkezési Vállalat, va lamint a Rózsafüzér Társulat II.  és VI. 
koszorújának anyagi támogatását. Nekik köszönhet�en jelenhetett meg az Örökmécses hetedik száma.  
 
 

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 Š�ASTLIVÝ NOVÝ ROK PRAJEME VŠETKYM OB�ANOM  BAJŠE! 
 

 

 
 
Kizárólag a bajsai hívek bels� használatára kiadja a Ró mai Katol ikus Plébániahivatal, Bajsa, Templomok tere (Trg Oslobo�enja) 1 . A lapot önkéntes 
adományokból tartjuk fenn, és kereskedelmi forgalomba nem kerül . Szerk esztet ték:  Ft. Brasnyó Ferenc, Ft . Vilov Goran, Jósvai  Erzsébet és Damján Zsol t. 
Felel�s szerkeszt�: Brasny ó Ferenc plébános. Számítógépes el�készítés: Damján Zsol t és Plohl  Edvin. Lektor: Damján Judit. Sokszoro sí totta a topolyai 
FOTO RIND m�terem. Példányszám: 400. 


