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Föltámadt Krisztus e napon!
Allelúja, hála legyen az Istennek!
Széles e világon, tengereken innen, tengereken túl, milliók ajkáról
hangzik ma a hálaadó ének: Feltámadt Krisztus e napon, allelúja, hála
legyen az Istennek! És méltán, mert ma annak a napnak az évfordulóját
ünnepeljük, amelyen a názáreti Jézus dicsőségesen feltámadt a halálból, és
feltámadása által megváltotta az emberiséget.
Azok, akik Jézust halálra adták, nem csak arra törekedtek, hogy
Jézust tüntessék el az élők sorából, hanem arra is, hogy az ő tanításának
elterjedését is megakadályozzák. Mivel nagyon is jól tudták, hogy ha Jézus
aszerint, amint előre megmondta, csakugyan föltámad, akkor ők hiába
acsarkodnak, mert a halálból föltámadt Jézus hitre és követőkre talál az
egész világon. Mintha a gyarló emberi erő Isten akaratát meghiúsítaná,
azon törték a fejüket, hogyan akadályozzák meg a feltámadást.
Amikor arimateai József Jézus holttestét sírba tette, és annak ajtajához egy nagy követ hengerített, arra kérték
Pilátust, hogy a sírt három napig szigorúan őriztesse, nehogy Jézus tanítványai ellopják a testet, azt mondván a
népnek, hogy föltámadt. Pilátus azt mondta nekik: van őrségetek, menjetek, őrizzétek magatok, amint csak tudjátok!
El is mentek, megerősítették a sírt őrökkel, megpecsételvén a nagy követ. Jézus pedig minden ellenséges intézkedés
dacára, amint megmondta előre: feltámadt. A sírnál őrködő katonák siettek megjelenteni az eseményt a papi
fejedelmeknek, akik a nép véneivel azonnal tanácskozni kezdtek, sok pénzt adva a katonáknak, hogy terjesszék el a
hazugságot, mi szerint Jézus tanítványai lopták el testet. A katonák eltették a pénzt és hirdették a hazugságot, ahogyan
mondták nekik. Hirdették, de hiába, mert senki sem hitt nekik. Amikor Szent Péter apostol Jeruzsálem piacán először
felszólalt, és mondta, hogy Jézust Isten feltámasztotta, amelynek mi mindnyájan tanúi voltunk, az ezer meg ezer
ember közül, akik ezt hallották, senki sem szólt ellene, inkább azt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, hogy
atyámfiai, mit cselekedjünk? És még azon a napon mintegy háromezren tértek hozzájuk. Így amikor a papi
fejedelmek, írástudók és nép vénei Pétert és Jánost kérdőre vonták egy sántának meggyógyításáért, hogy milyen
hatalommal, vagy kinek a nevében cselekedték ezt, Péter ezt felelte: a mi Urunk, a názáreti Jézus nevében, akit ti
megfeszítettetek, de Isten föltámasztotta őt. Akkor, amikor az apostolokat tömlöcbe zárták, ahonnan az Úr angyala
által kiszabadultak, és a templomba mentek hirdetni Jézust, amiért a főtanács elé állították őket, Péter a főtanács előtt
ezt mondta: A mi atyáink Istene föltámasztotta Jézust, akit ti megöltetek. Majd fölrobbantak mérgükben a
tanácstagok, és meg akarták öletni az apostolokat. Meg is verették őket, újból megparancsolva nekik, hogy ne
szóljanak Jézus nevében, de Jézus föltámadását tagadni ekkor sem merték. Kétségtelen történeti tény volt Jézus
feltámadása, hogy azt senki, még József, a zsidó történetíró sem vonta kétségbe, aki pedig Jézus tekintélyét éppen
nem igyekezett növelni. Tertullián bizonyítása szerint maga Pilátus is azt jelentette Tiberius császárnak, hogy a
keresztre feszített Jézus halottaiból föltámadott! Az apostolok lettek a föltámadás tanúi, akik a csodás tényből
merítettek erőt mindannak a teljesítésére, amit isteni mesterük rájuk bízott. Szívük öröme, beszélgetésük tárgya Jézus
föltámadása volt. Az imádás szavai, amelyekre a föltámadott Jézus sebhelyeit megtapintó hitetlen Tamás fakadt „én
Uram, és én Istenem!” a hívők jelszava lett. Legyen a mi jelszavunk is. Lélekben boruljunk le Jézus sírjánál, és
mondjuk mi is: „én Uram és én Istenem!” Határozzuk el magunkban, hogy állhatatosak leszünk a hitben, amelyet
Jézus hirdetett, hűséges gyermekei leszünk Egyházunknak, teljesítve törvényeit, amit reánk szabott. Krisztus

tanításának szava szent és örökké igaz. Ne tántorodjunk el olyan embereket látván sem, akik elfordulva Jézustól
kívánságuk szerinti mestereket keresnek, akik gondolataikban elenyészve az isteni igazságok helyett emberi
vélemények után kapkodnak. Saját lelkiismeretünk válaszol, hogy hiábavaló a bűnös dicsekvése, hogy: „Vétkeztem,
és semmi szomorúságom nem történt”. Lehet-e szomorúbb valami, hogy valaki a maga vagy mások bűnén sem
ütközik meg, azaz ezt a megütközést el akarja fojtani. A mai napot az Úr adta, hogy örvendjünk és vigadjunk rajta.
Van okunk örülni, hiszen Jézus föltámadása a mi föltámadásunk záloga is. Sok fájdalom és szomorúság ér bennünket
itt a földön, mennyi kecsegtető kilátásunk borul el a sötétben, milyen sok szép reményünket váltja fel a csalódás.
Küzdünk, szenvedünk, míg lassan életünk napja nyugovóra fordul, és örömeinkből kifogyott szívünk, mint napraforgó
a nap felé ellenállhatatlanul vonzódik a fényesség felé, amely Jézus sírjából, mint az örök élet hajnala vígan ragyog
elénk, akikre drága örökségül maradt Jézus isteni ígérete: „Aki bennem hisz, ha meghal is, mégis él, és én
feltámasztom őt az utolsó napon”. Kérjük a Mindenhatót, aki Jézust a halottak közül föltámasztotta, hogy adjon
mindnyájunknak boldog föltámadást! Amen.
Minden kedves hívőnek kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket kívánok!
Tóth József plébános

Vianney Szent Jánosról, a papok védőszentjéről
A PAPSÁG ÉVE
Vianney Szent János,
az ars-i plébános halálának
150. évfordulója alkalmából
XVI. Benedek pápa a 2009.
június 19. és 2010. június 19.
közötti időszakra meghirdetette
a papság évét. A papság
évének célja, hogy „elősegítse
minden pap belső megújulásra
való
törekvését
annak
érdekében, hogy erőteljesebben
és határozottabban tegyenek
tanúságot az Evangéliumról a
mai világban” – hangsúlyozta a
levélben a pápa. Ebben az
évben imádkozzunk többet
papjainkért. Pár mondatban
emlékezzünk meg Vianney
Szent Jánosról, a papok,
plébánosok védőszentjéről!

Vianney Szent János 1786. május 8-án
született Dardillyban, Lyon mellett, egyszerű
földműves családban. Isten hívó szava korán
megcsendül a jámbor fiú szívében, de a francia
forradalom oly áldatlan közállapotokat teremt,
hogy János csak 19 éves korában kezdi meg
tanulmányait. Kínosan és megszakításokkal
elvégzett teológiai tanulmányai után inkább csak
könyörületből szentelik pappá. Az isteni kegyelem
azonban pótolja nála a természetes tehetségek
hiányát. Lelkipásztori működésének első napjától
fogva szinte kézzel fogható jelenség ez.
Csakhamar közkedvelt gyóntató lesz. Ars
falucskájában felkeresik nemcsak a hívei, hanem
messze vidékről jövő zarándokok is, úgyszólván az
egész Franciaországból özönlenek a 30 éven át
naponként átlag 10-12 órát gyóntató „szenthez”.
Vianney a gyóntatószékben szinte föltétlen ura a lelkeknek. Olvas az előtte
térdeplő lelkében: a bánatot színlelő vagy bűnöket elhallgató gyónót igazi
lelkiállapotának felderítésével őszinte gyónásra készteti. Ars-ba való
érkezésekor nyája a hitéletben való közönyösségnek igazi példánya volt. Istent
szerető lelke azonban nem nyugodott addig, amíg az utolsó eltévedt juhocskát is
vissza nem vezette a Jó Pásztorhoz, Jézushoz. Tudta, hogy ez természetfölötti
munka, ezért főleg imával igyekezett leesdeni híveire a buzgó keresztény élet
kegyelmét. Órákat töltött a szentségház előtt. Böjtöléssel is egyesítette ezt a
hívei iránt végzett imádságot, mert tudta, hogy Isten megadja neki, amit kér.
Vianney Szent János is járta az élet keresztútját. Embertársai részéről sok
támadás érte. Még az ördögök is zaklatták. és vagy 36 éven át zavarták éjjeli
nyugalmában. A gonosz lelkek agyon kínzott és kimerült agyától akarták
megvonni a szükséges pihenést, így működését lehetetlenné tenni. Vianney
hősies türelemmel viselte a háborgatásokat, és így leszerelte a pokoli ellenség
támadásait, így érdemelte ki az életrajzában feljegyzett nagyszerű megtéréseket.
Isten felmagasztalja az alázatos papot. 1859. augusztus 4-én halt meg, 1905-ben
boldoggá, majd 1925-ban szentté avatták. 1929-ben a plébánosok patrónusává
nyilvánították.
*
A Tiszamenti Főesperesség a papság évében zarándoklatot szervezett
Tekiára. Egy falunkbéli papírra vetette a zarándoklat részleteit, élményeit azok
részére, akik nem tudtak eljutni a kegyhelyre.

A tekiai Mária-kegyhelyen jártunk
Március 13-án a pacséri, bácskossuthfalvi és a bajsai hívek
elzarándokoltunk a tekiai kegyhelyre. 11 órakor érkeztünk meg.
Sztrikovits János atya fogadott bennünket, és ismertette az egész napi
programot. Röviden szólt a tekiai Szűzanya-kegyhely történetéről is.
Elmondta, hogy a kegyhely többszöri felújítása után 2004-ben a
templomot belülről híres művészek újra festették. A faliképeken a
Rózsafüzér titkainak képei láthatók.
Sztrikovits atya tájékoztatója után elvégeztük a keresztúti
ájtatosságot a Fájdalmas Szűzanya szemszögéből nézve, átélve
mérhetetlen fájdalmát, amint szent Fiát végigkísérte a keresztúton, de
tisztelve Isten akaratát. Nekünk is úgy kellene hordozni keresztjeinket,
zúgolódás nélkül elfogadni Isten akaratát. Sztrikovits atya ismertette
Vianney Szent János lelkiatya életútját, aki nagyra értékelte a bűnbánat
szentségét, és naponta 10-12 órát, sőt néha több időt is töltött a
gyóntatószékben, hogy a zarándokokat meggyóntassa. Közben gyónási
lehetőség volt az udvarban. A templom oldalánál állt egy lelkiatya, és a
hívek ott végezhették el a szentgyónást. Elkezdtük imádkozni a
Fájdalmas Rózsafüzért, és közben a lelkiatya irányításával, kettesével
indultak a buszok a Várhoz. Megjártuk a várnak megannyi lépcsőjét. 17
órakor kezdődött az ünnepi szentmise, amelyet msgr. Večerin Slavko
általános helynök atya mutatott be több paptársával együtt. A mise előtt
az énekkarral együtt elénekeltük a zsolozsmát, amelynek szövegét a
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többi énekkel együtt vetítették a falra, úgyhogy az egész hívő nép együtt
tudott énekelni. Felemelő érzés volt ilyen nagy csoportban énekelni, imádkozni. Akkor készülünk fel igazán a
húsvétra, ha nagyböjtben végigkísérjük Jézus szenvedését. Nem elég csak a húsvétvasárnapot ünnepelni! Ezen a hideg
márciusi napon szívünk, lelkünk melegével tértünk haza. Köszönjük Istennek és Szűzanyának a kegyelmeket,
plébánosunknak pedig azt, hogy megszervezte a zarándoklatot, amely nagyon szép élmény volt számunkra.
Szabó Gizella

Örökmécsestől Örökmécsesig
Szent János-napi borszentelés
Szent János apostolnak, a borászok védőszentjének napján a
helybéli Kadarka Kertbarátkör tagjai saját boraikból hoztak a hálaadó
szentmisére, amelynek keretében lelkipásztorunk megáldotta azokat.
Bajsán több mint 40 év szünet után 2008-ban volt ismét borszentelés,
de a borászok újra hagyományossá szeretnék ezt tenni. A szentmisét
követően az ünneplés a faluházban társalgással és közös ebéddel
folytatódott.

IMA A PAPOK ÉVÉBEN
Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a
világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk
legyen, és kiárasztottad a Szentlelket, hogy
működjön Egyházadban. Kérünk, erősítsd és
vezesd az életszentség útján püspökeinket és
papjainkat, akikkel megajándékoztad
Egyházadat! Ébressz papi hivatásokat! Adj
bátorságot fiataljainknak, hogy igent
mondjanak hívásodra, és állhatatosak
maradjanak küldetésükben! Adj áldozatkész
buzgóságot minden hívőnek, hogy imával és
tettekkel segítsék papjaikat és egymást a
Hozzád vezető úton! Vezesd családjainkat és
közösségeinket a hit, a remény, a szeretet és az
egység hiteles megélésének útján, hogy életük
példájával sokakat Hozzád vonzzanak!
Szentséges Szűz Mária, Egyházunk Anyja és
Istennek minden szentjei! Támogassátok
imáinkat hathatós közbenjárásotokkal, hogy az
Egyház a Szentlélek segítségével, a papok és a
hívek életszentsége által megújuljon, s így
egyre tökéletesebben tölthesse be hivatását a
lelkek üdvösségének munkálásában!
Amen.

Új kereszt megáldása
A családi hagyományt követve 2002-ben Ozorák Miklós családi háza elé egy fekete gránitkőből készült
keresztet emeltetett. A Krisztus-test és az INRI feliratú tábla öntvényből készült, és aranyszínűre festették. A kereszt
megáldására azonban csak most került sor.
Bajsán és annak határában 1946-ig hét kőkereszt és nyolc fakereszt állt. A második világháborút követő
években három keresztet teljesen eltüntettek, többet megrongáltak. Hosszú szünet után az első új kőkeresztet 1991ben Silák János emeltette. Az ő példáját Ozorák Hugó (2000-ben), Ozorák Miklós (2002), majd Nagy Béla (2007)
követte. A közelmúltban sor került még három megrongálódott kereszt felújítására is.

A képen Ozorák Miklós keresztje látható, a keresztet állíttató lányával, valamint a plébánossal és a kántorral.

Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésének történetét, a passiót az idén a felsős hittanosok
előadásában láthattuk-hallhattuk a virágvasárnapi szentmisén.

Húsvéti elmélkedés a Kálvárián
A templomépíttető Vojnits kegyúri család bölcsen gondolkodott, amikor nem csak
templomot, hanem e szép település kimagasló csúcsán Kálváriát, a Golgota-hegy
megelevenítésére szolgáló építményt is létesített, amely olyan szépen belenéz Bajsa
központjába, hogy szinte szimbóluma lehetne a falunak.
Amikor a halandó ember fölnéz a csúcsra, a keresztre, amikor csak erre jár kellő
tiszteletet nyújtani a temetőben nyugvó szeretteinek, soha ne feledkezzen meg Krisztus
keresztjéről, a végtelen nagy szeretetről, amelyet irántunk tanúsít a Mennyei Atya, aki
egyszülött Fiát áldozta fel engesztelésül bűneinkért, hogy kimentsen bennünket a bűn
okozta fertőből, megtisztítson minket Szent Fia vérével, és így eljuthassunk hozzá, Teremtő
Istenünkhöz. Jézus Krisztus áldozata megtanít bennünket a bűnbánatra, a megtérésre, a
kiengesztelődésre, megbékélésre. Megrendülten álljuk körül ezt az áldozati oltárt, amikor
belegondolunk elődeink nagy üzenetébe, hogy Krisztus keresztje, a golgota, a kálvária az,
ami egyesít minket. Ezért most azt ajánlom, hogy méginkább mélyedjünk el a nagypénteki
döbbenetes eseményekbe, hogy jobban át tudjuk élni e megszentelt hely jelentőségét.

Jézus az utolsó erejét is összeszedve felviszi keresztjét a golgotára. Összeroskad a kereszt súlya alatt! A
katonák ütlegelik, kínozzák. Megkezdődik a keresztre feszítés, a keresztre szegezés. Borzalmas kínok, fájdalmak. A
természet gyászol Jézus halálán, és mi mégsem indulunk meg bűneink és hibáink miatt, melyek ezt a kegyetlen halált
okozták. Mégsem akarunk jobbak lenni. A sziklák megrendülnek, csak a mi szívünk marad érzéketlen. A pogányok és
zsidók bűnbánóan verik mellüket, csak mi, Jézus tanítványai és követői nem érzünk szívünkben fájdalmat haldokló
Üdvözítőnket látva. Nem akarunk rádöbbeni, hogy Krisztus keresztje üdvösségünk forrása. Nem holmi veszendő,
múlandó érzéketlen tárgy, miután oly görcsösen ragaszkodunk, hanem éppen maga Jézus, ki azt üzeni ma is a
keresztről: Mentsd meg a lelkedet! Lelkeket mentsél!
Uram! Mi nem akarunk ilyen ridegek lenni, akik nem halljuk meg intő szavadat! Leborulunk szent kereszted
előtt. Megsiratjuk gonoszságainkat és bocsánatért, kegyelemért esedezünk. Hiszen értünk haltál meg, hogy nekünk
örök életünk legyen. Ezért fogadd el bűnbánó könnyeinket, hálánkat és egész szívünket elégő áldozatul. Fogadd el
egész életünket! Légy erősségünk gyengeségünkben, vigaszunk szenvedéseinkben, menedékünk egész életünkben és
halálunkban.
Az őshaza, a közös hagyományok, a közös sors minden nép összetartozásának alapja. Isten népének őshazája
a Golgota dombja. Nem holmi mondavilág felhői veszik körül, nem is ködbevesző varázshegy, amelynek eseményeit,
embereit és jelentését a képzelet szülte. Isten népének őshazája történelmi valóság. Isten végtelen szeretete alakította
ki, nem az emberi képzelet. A keresztfán végbement dráma nem emberi csalódás vagy mágikus gondolkodás
szüleménye, hanem a végtelen isteni irgalom és az emberi bűn alkotása. Az Isten üdvözítő akaratából és a mi
gonoszságunkból ered. A keresztáldozat megszüntette az ember szolgaságát, amely a gonosz lélek hatalmába tartotta.
Krisztussal akkor is azok álltak szemben, akiket a kevélység vakított el. Azt kívánták, hogy Isten a földön is mutassa
meg hatalmát, sőt kevélységükben azt szerették volna, ha Isten igazolja erejével képmutató vallásosságukat. Ezért
nem értették meg a szeretet és megbocsátás szavát. Mi tudjuk, hogy Isten népének éltetője a Krisztusi szeretet, amely
kiürítette önmagát, szolgai alakot öltött, megalázta magát, és engedelmes lett mindhalálig, a kereszthalálig. Ezt a
szeretetet akarjuk mi is befogadni és hirdetni. Ez pedig azt jelenti, hogy igazi közösséget alkotunk! A kölcsönös jóság,
megbecsülés, megbocsátás és testvéri összefogás élteti közösségünket. Íme, ezt bizonyítja mai szép ünnepünk is. Itt a
kálvária hegyen összegyűlve hálát mondunk minden összefogásért, minden munkálatért, minden ajándékért,
adományért, minden segítségért, amely azt eredményezte, hogy íme megújítva a kereszteket, szobrokat, magát az
épület komplexust, és környékét valóban hálát mondhatunk a Jóistennek és kérjük az ő áldását minden jótevőre, bajsai
hívőre, de különösen az itt egybegyűlt kedves hívőre és elöljárókra. A kálvária domb mellett jusson eszünkbe, hogy a
szenvedés és halál után van feltámadás, van örök élet –ezt üzeni mindannyiunknak Krisztus e megszentelt helyről,
Amen”.
Brasnyó Ferenc plébános szentbeszéde,
amely a Kálváriaszentelési szentmisén
hangzott el 2003. október 10-én.

Tíz törvény a lelki nyugalom eléréséhez
Ma megkísérlem úgy átélni a napot, hogy nem akarom egyszerre megoldani életem összes
problémáját.
2. Ma igen nagy figyelmet fordítok a fellépésemre: senkit sem bírálok, sőt arra sem törekszem, hogy
másokat helyreigazítsak, vagy kijavítsak… csak magamat.
3. Ma boldog leszek abban a tudatban, hogy boldogságra születtem… nem csak a másvilági, hanem az
evilági boldogságra is.
4. Ma alkalmazkodom a körülményekhez anélkül, hogy megkívánnám: a körülmények
alkalmazkodjanak az én kívánságomhoz.
5. Ma tíz percet szánok az időmből egy jó olvasmányra; amint a táplálék a testi élethez, a jó olvasmány
a lelki élethez szükséges.
6. Ma elvégzem a napi jótettet, és senkinek sem dicsekszem vele.
7. Ma olyasmit teszek, amihez semmi kedvem nincs, ha gondolataimban sértődöttnek érezném magam,
gondoskodom róla, hogy senki se vegye észre.
8. Ma új, részletes programot állítok össze. Talán nem ragaszkodom hozzá pontosan, de
megfogalmazom. És két rossztól tartózkodom: a hajszától és a határozatlanságtól.
9. Szilárdan hiszek akkor is, ha a tények az ellenkezőjét mutatják abban, hogy az isteni Gondviselés
úgy törődik velem, mintha egyedül volnék a világon.
10. Ma nem félek, és különösen örülök mindennek, ami szép és hiszek a jóságban. Nekem adatott meg,
hogy tizenkét órán át jót tegyek.
1.

Boldog XXIII. János pápa

Emlékeztető!
 Április 9-én, pénteken 18 órától szülői értekezletet tartunk a hittanteremben a bérmálkozók, utána 19 órától az
elsőáldozók szülei részére.
 Egyházközségünk igyekszik gondot viselni minden tagjáról, minden korosztály egyformán fontos számára. Az
idén első alkalommal (2010. április 10-én) megszervezzük a 80 évesek (1930-ban születettek), majd egy héttel később
(április 17-én) a 81 éves és annál idősebb (1929-ben és korábban született) híveink találkozóját, hálaadását.
Ezeken a délutánon 3 órától lehetőség lesz elvégezni a szentgyónást, a szentmisék keretében pedig sor kerül a betegek
kenetének kiszolgáltatására is.
A szentmise után a plébánián megvendégeljük a jubilánsokat.
Aki nem tud eljönni a szentmisére, kérjük, otthon imádkozzon, mert az ima lélekben összekapcsol bennünket.
 Április 24-én, Szent György-naptól Szent Mihály napjáig (szeptember 29.) az Úrangyalát reggel 4 órakor, este
pedig 8 órakor imádkozzuk.
 Április 25.: Szent Márk evangélista ünnepe. Urunk 72 tanítványa közé tartozott. Unokatestvérének, Pálnak
kísérője az antiochiai, majd a ciprusi térítőúton. Tíz évvel később Rómában a fogoly apostol „munkatársa és vigasza”.
Péter apostolnak is tanítványa, evangéliuma Péter tanítását foglalja írásba. Az alexandriai egyház alapítóját tiszteli
benne. Régi hagyomány szerint e napon tartják a „búzaszentelő körmenetet”, a tavaszi vetések könyörgő megáldását.
Ha a körmenet nem vezethető ki a határba, legalább a templomban tartsuk meg e könyörgő ájtatosságot (a zöld
búzaszálak megszentelése).
 Május első vasárnapján anyák napja alkalmából köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat.
 Május 16-án, a fél 12-kor kezdődő szentmisén templomunkban elsőáldozás lesz.
 Május 19-e szentségimádási nap. A Szentség-kitétel a 8 órai szentmisén, az eltétel pedig 18 órakor lesz.
 Június 5-én, szombaton, a 17 órakor kezdődő szentmisén bérmálás lesz templomunkban.
 A plébánián kaphatók kis Szent Antal-szobrok, és többféle rózsafüzér. Ugyancsak a plébánián megvásárolható a
Kétszázötven év című helytörténeti kiadvány.
 Áldoznunk kell továbbra is a templom és plébániaépület karbantartására. Azért írjuk, hogy a templom, mert pótolni
kellett az ellopott ereszcsatornákat (2007 óta már harmadik alkalommal), és újrafesteni a falszegélyt. A templomot
kívülről, a plébániát pedig belülről sikerült felújítani, azonban ledőlés veszélye fenyegeti a plébánia garázs felőli,
vályogból falazott tűzfalát, amely beszakíthatja a garázst, kárt okozva a szolgálati gépkocsin is. Hogy kiadásainkat
fedezni tudjuk, ahhoz szükség lenne arra, hogy minden egyházközségünkhöz tartozó hívő hozzájáruljon a
közteherviseléshez. Köszönjük azoknak, akik felelősséget éreznek egyházunkért, és szűkös anyagi lehetőségeik
ellenére is támogatják azt, nem félve attól, hogy a templomra szánt kiadás miatt koldúsbotra jutnak. Nem csak a
pénztárnapló őrzi azok nevét, akik, ha akár 50-100 dinárt is, de adtak a templomjavításra, hanem a Jóisten is, akinek
hajlékára adakoztak.
*
Hallgassuk a római katolikus rádióműsorokat:
Újvidéki Rádió 92,5 MHz, kéthetente vasárnap 8,05-9,00 óráig
Mária Rádió: 90,0 MHz, mindennap 7,00-20,00 óráig
Magyar Katolikus Rádió: 1341 kHz középhullámon, egész nap
Olvassuk a katolikus sajtót: a havonta megjelenő Hitélet és a hetente megjelenő Hírvivő című katolikus lapokat.

ÁLDOTT HÚSVÉTET KÍVÁNUNK MINDEN BAJSAI POLGÁRNAK!
SVIM GRAĐANIMA BAJŠE ŽELIMO SRETAN USKRS!
RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ VELKONOČNÉ SVIATKY PRAJEME
VŠETKÝM OBČANOM BAJŠE!

Kizárólag a bajsai hívek belső használatára kiadja a bajsai Római Katolikus Plébániahivatal. A
lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn, és kereskedelmi forgalomba nem kerül. Felelős
szerkesztő: Tóth József plébános. Számítógépes előkészítés: Plohl Edvin és Damján Zsolt.
Lektor: Damján B. Judit. A lap előkészítésében való közreműködés díjtalan, a megjelentetéséhez
támogatásokat köszönettel elfogadunk. Sokszorosította a topolyai FOTO RIND műterem.
Példányszám: 300.

