
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Karácsonyra készülve... 
 
 

 „A karácsony egy vallási, keresztény ünnep, amikor Isten Fiának, 
Jézus Krisztusnak születését ünneplik”. Els� hallásra talán üresnek t�nnek 
a fenti szavak, mintha lexikonból olvastuk volna �ket. A karácsony több, 
személyesebb, meghittebb, valósabb a mi számunkra. 
 Feleslegesnek t�nik mondanom, hogy sokan ezt ügyesen 
megkerülik, és mindenfélér�l szólnak a karácsonnyal kapcsolatban, csak 
éppen Jézus Krisztusról nem. Hitünk Jézusa nélkül valójában nem lehet 
beszélni a karácsonyról, mint a szeretet, a béke, a család, a jóság vagy a 
megbékélés ünnepér�l, mert mindezeket maga Jézus földi eljövetele adja, 
és így lehet a Megváltó születésének ünnepe hitünk formáló tényez�je. 
 Mindig voltak és ma is vannak próbálkozások, hogy hitünk Jézus 
Krisztusát eltávolítsák az ünnepb�l, vagy esetleg egy feny�fával 
helyettesítsék. Az ilyen sikertelen próbálkozások végül rádöbbentik az 
embert arra, hogy ha hitünk Jézusát mell�zzük az ünnepekben, akkor 
igazából a karácsony sincs olyan, amilyennek lennie kell. 
 A katolikus keresztény egyház karácsony ünnepét három szentmise 
keretében ünnepli: az éjféli misével (az utóbbi években a paphiány és a 
háborús id�szakok miatt elhagytuk...), a reggel bemutatott Pásztorok 
miséjével (karácsony napján, hajnalban) és az ún. ünnepi misében 
(karácsony délel� ttjén). 
 Karácsony ünnepén Jézus születésér�l szól az evangélium. Az 
evangélium elején pontos történelmi kormeghatározást hallunk (habár a 
kezünkbe inkább hittartalmi, mint történelmi tartalmú leírás van) az akkori 
uralkodókról és a népszámlálásról, amelynek eleget téve indult el Szent 
József feleségével, Máriával Betlehembe. 
 Jézus születése a számunkra Isten dics�séges jelenlétér�l 
tanúskodik hitünkben és a körülöttünk lev� világban. A betlehemi szerény 
hajlékot szemlélve megértjük, hogy a mi szerény otthonunk sem méltatlan 
Urunk befogadására. Ne zárjuk be el�tte szívünk ajtaját, mert � a mi 
szívünk otthonában akar megszületni, hogy megossza velünk az emberi 
élet örömét és gondját. 
 Minden kedves hív�nek áldott karácsonyi ünnepeket kívánok! 
 

Ft. Tóth József plébános 
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Boldog új év 
 

Az esztend� els� napjaiban boldog új évet kívánunk egymásnak. Nagyon szép szokás ez, az emberi szeretet 
kifejezése. De hogy az új év csakugyan boldog lesz-e, azt nem tudhatjuk el�re. Boldog új évet kívánni mennyivel 
könnyebb, mint boldog új évet teremteni! Egy évvel ezel�tt szintén boldog új évet kívántunk egymásnak, de vajon 
hányan vannak azok, akik most már az óévre visszatekintve azt boldognak nevezhetik? 
 Pedig a boldogság nem olyan m�vészet, amelyet nem lehetne megtanulni, csak az a baj, hogy az emberek 
nem ismerik ezt a m�vészetet, s olyan utakon keresik a  boldogságot, amelyek elvezethetnek a pillanatnyi örömökhöz, 
viszont ezeken az utakon az igazi boldogságot nem lehet elérni. Megfeledkezünk arról, hogy mint minden jó, úgy a 
boldogság is Isten adománya. Maradandó, mély és igaz boldogságot csak Istent�l szabad várni, és h�séges 
istenszolgálattal lehet biztosítanunk. Azonban Isten szolgálata kereszthordozással, lemondással és áldozatokkal van 
tele. Emiatt kergetik az emberek a boldogság álmát az Isten szolgálatával ellenkez� utakon. Pedig ez nagy tévedés! A 
boldogság titka éppen az, hogy virága ott nyílik a tövis és a kereszt mellett. Önfegyelmezés, lemondás nélkül nincs 
tiszta lelkiismeret, és tiszta lelkiismeret nélkül nincs öröm.  
 A modern világ csak a pénzben, a szórakozásban, fény�zésben és az érzéki örömökben véli megtalálni a 
boldogságot. Hogy mennyire csalódik, mutatja a sok depressziós ember, mutatja a sok öngyilkosság, amely korunkat 
valósággal a boldogtalanság korává teszi. „Nincs békéjük az istenteleneknek!”- mondja a szentírás. 
 A mi vágyunk és imánk az új év hajnalán az igazi boldogságot áhitja. Az új évben Istent akarjuk els� helyre 
tenni, Jézus elveit megvalósítani, s az � országának terjesztésén apostolkodni. Akkor aztán reményeink az új évet 
illet�en nem fognak csúfos kudarccá silányulni, és egy év múlva ilyenkor nyugodtan tekinthetünk vissza a befutott 
útra, mint amelyen, ha volt is göröngy és tövis, de volt sok lelki öröm is, béke, der�, t isztaság és szeretet, liliom és 
rózsa! 

Ft. Tóth József plébános 
 

A „Betlehemi jászol” 
 
 Elterjedt szokás, hogy 
templomainkban karácsonykor kis 
istállócskát állítanak fel. Jézus 
születésének „miniat�r” ábrázolása 
ez, amelynek középpontja a 
jászolban fekv� isteni Gyermek. Az 
istállóban a kis Jézus mellett ott van 
a Sz�zanya, Szent József, a 
pásztorok. Már az �skeresztény 
egyházban a katakombákban is 
találtak falba vésve ilyen képeket, 
de magának a betlehemi jászolnak 
eredete a XIII. században élt Assisi 
Szent Ferenc nevéhez f�z�dik.  
  Szent Ferenc isteni 
sugallatra és a pápa engedélyével 
egy erd�cske szélén felépítette a 
betlehemi istálló mását. Az istállóba 
jászolt helyezett, abba kis Jézust 
faragott szobrát helyezte, mellé 
pedig Sz�z Máriáét és Szent Józsefét. Körös-körül jámbor pásztorok álltak, néhány juhocska, az istálló felett 
angyalok. Karácsony este aztán kivilágította az istállót és összehívta a népet. Ámulva nézte mindenki a csodaszép 
látványt. Egész este ájtatosságot tartottak, majd pedig Szent Ferenc prédikált a betlehemi Fiúcskáról, a szegényes 
istállóban született isteni Gyermek szeretetér�l. -Szeressük a betlehemi Gyermeket,-mondotta -aki, hogy szeretetünket 
megnyerje, oly nagy szeretetet tanúsított irántunk!Szeressük, adjunk határtalan szeretetet, cserébe végtelen 
szeretetéért. Az ájtatosság szépsége magával ragadta  a hív�ket, és nemsokára elterjedt az egész világon.  
 A bajsai templom Betlehem-képét Verona Bur�iárová bajsai fest�n� festette 1962-ben, a mai istállót a kántor 
készítette 2001-ben. A 48 figurát Pásztor János plébános szerezte be a müncheni Mayer M�intézetb�l, 1915-ben. 
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Örökmécsest�l Örökmécsesig 
 
• Február 1-jét�l, 11 év után újra, van helyi lelkészünk, Tóth József atya személyében, aki mindennap szentmisét 
mutat be templomunkban. Bajsai teend�i mellett ellátja az ómoravicai és a pacséri hívek lelki gondozását is. Jósvai 
Erzsébet hitoktatóval közösen végzik 100 gyermek hitoktatását a plébánián és az iskolában. 

• Május 15-én, Pünkösdvasárnap, 13 
gyermek járult el�ször a  szentáldozáshoz: 
Balázs Blanka, Bábi Dániel, Horvát Beatrix, 
Kövesdi Norbert, Kurina Cynthia Ma�aji 
Stevan, Madarász Krisztina, Ozorák Hugó, 
Petrtás Csongor, Rubint Roland, Szabó 
Zoltán, Turuc Katalin és Varga István Árpád. 

 
• Augusztus 10-én templomunkban hálaadó 
szentmisét mutattak be Tóth József és 
Brasnyó Ferenc atyák. Kántorunk adott hálát 
Istennek 10 éves szolgálatának kegyelméért. 
• Augusztus 15-én, Mária mennybevételének 
emlékünnepén búcsúi szentmisénken 
nemcsak mi, bajsaiak ünnepeltünk, mivel a 
hírneves bajsai búcsú az idén is magához 

vonzotta a környékbeli települések, f�leg Topolya és Kishegyes Mária-tisztel� híveit is. A szentmisét ft. Tóth József 
helybeli és ft.Brasnyó Ferenc kishegyesi plébánosok mutatták be. Ünnepünket jelenlétével megtisztelte a helybeli 
pravoszláv egyházközség lelkésze és a világi hatóság elöljárósága is. A búcsús szentmise ünnepi áldással zárult. 
Kérjük Isten segítségét és Sz�zanyánk közbenjárását egyházközségünkért és egész falunkért! 
• A Helyi Közösség anyagi támogatásával új betonjárda készült a templomkertben és a plébániaépület utcai részén, 
valamint újraépült a garázs utca fel�li része is, melyet a led�lés veszélye fenyegetett. Néhány pasztorális tanácstag 
végig segítkezett a munkálatok végzésében. 

 
Ezúton köszönetet mondunk a Helyi Közösségnek és a 

munkában segítkez� pasztorális tanácstagoknak. Isten 
b�ségesen jutalmazza meg �ket! 
 
 
 
*A hívek jóvoltából a karácsony esti szentmisén 150 csomagot osztottunk szét a gyermekek között. A feny�ket Dávid 
Dániel ajándékozta a templomnak. Az ajándékozóknak és a segít�knek itt is köszönetet mondunk! 
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A 2005-ös év anyakönyvi hírei: 
 

A keresztség szentségében részesültek:  Gubik NOÉMI (Tibor és Molnár Ágnes lánya), Krisztanov ÁMOR 
(Róbert és Gubik Anna fia), Mészáros PATRÍCIA (János és Piukovi� Tereza lánya), K�szegi DÁVID (Árpád és 
Kokrehel Karolina fia), Lénárd BENCE (Arnold és Csordás Hargita fia), Barna ADRIÁN (Zoltán és Kovács 
Manuella  fia), Dávid FERENC és DÁNIEL (Ferenc és Labák Katalin fiai), Varga NIKOLETTA és EVELIN 
(Roland és Jerkovi� Srbislava leányai), Petrás SZILVESZTER (János és Galambos Daniella fia), Karaszi NATASA 
(Róbert és Virág Angéla lánya), Tölgyesi BALÁZS  (Gábor és Szakál Gabriella fia), Dévity RITA (Attila és 
Georgijev Izabella lánya), Lakatos MIKLÓS (Attila és Ozorák Hajnalka fia), Dávid DONATELLA (Dániel és Kókai 
Márta lánya), Saffer CSENGE (Frigyes és Suták Mónika leánya), 

Elhunytak: Cs�ke Lajos (1950), Gogolák Imre (1930), Klémánné Faggyas Viktória (1913), Agyváné 
Gogolák Rozália (1934), Fontányi Károly (1923), Latyák Piroska (1928), Gogolákné Kaszás Rozália (1929), 
Gulyásné Huszák Margit (1925), Herbatin Sándor (1948), Tancikné Klémán Ilona (1923), Rostás József (1944), 
Virágné Bien Rozália (1929), Csizmár József (1933), Gyurkovics József (1923), Kurina Angelina (54 napos), Szabó 
János (1927), Ozorák Hugó (1935), Tancikné Borbás Erzsébet (1959), Truzsinszki Ferenc (1946), Szakálné Korbics 
Etel (1924), Brezovszki Mihály (1939), Szekeres Anna (1924), Tajkman Sándor (1929), Palástiné Kucserka Ilona 
(1922), Virágné Bednárik Katalin (1918), Blázsek András (1950), Kurányi János (1921), Majtán János (1932), Víziné 
Bosnyák Irén (1942), Zsömböriné Bien Verona (1921), Nagyné Petrás Gizella (1924),  

Házasságot kötöttek: Varga Roland és Jerkovi� Srbislava, Petrás János és Galambos Daniella, Huszár János 
és Becskei Erzsébet, Dávid Ferenc és Gogolák Szuzanna, Topalovi� Tihomir és Bábi Helga, Dávid Dániel és Kókai 
Márta. 
 
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 2006. január 31-ig engedményesen bepótolhatják mulasztásaikat! Várjuk �ket a Plébániahivatal 
irodájában minden munkanapon 9 és 10 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 8-én, Urunk megkeresztelkedésének ünnepén befejez�dik a karácsonyi id�szak és megkezd�dik a farsang, 
amely március 1-jéig tart. Ez az id�szak a bálak és nyilvános mulatságok ideje. A farsangi id�szak els� napjaiban 
végezzük a házszenteléseket. Aki szeretné megszenteltetni otthonát, az 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. 
 
 

Köszönjük a Foto Rind m�terem, a Raffaelo cukrászda, a Rózsi virágüzlet, a Rózsafüzér 
Társulat VI. koszorújának, Szpisják Margit és Ozorák Borbála helyi hív� anyagi támogatását. 
Nekik köszönhet�en jelenhetett meg az Örökmécses nyolcadik 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 Római Katolikus Plébániahivatal, Bajsa, Templomok tere (Trg 
Oslobo�enja) 1. A lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn, és kereskedelmi forgalomba nem kerül. Felel�s szerkeszt�: 
Tóth József plébános. Számítógépes el�készítés: Damján Zsolt és Plohl Edvin. Lektor: Damján Judit. Sokszorosította a 
topolyai FOTO RIND m�terem. Példányszám: 350. 


