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Nagyboldogasszony
Augusztus 15-én egyházunk Mária mennybevételét ünnepli. Sok hívő
ezen a napon Szűzanya-kegyhelyekre zarándokol. Az emberek otthagyják
otthonaikat, és Isten házába sietnek. A zarándokok az áldozathozataltól sem
riadnak vissza: a szomjúságot, éhséget, utazást, a buszokban való
kényelmetlen éjszakázást és más megpróbáltatásokat is elviselnek, csakhogy
minél közelebb érezzék a názáreti Máriát, Jézus Krisztus anyját, hogy
kövessék őt a hitben, és hogy családjuk, házastársuk, gyermekük vagy más
beteg részére testi-lelki egészséget kérjenek.
Nagyboldogasszony napján számtalan ember háza kiürül, de Mária és
Isten háza megtelik. Ez valamiféle átköltözés az emberiből a mennyeibe,
átmenet a reménytelenségből a reménységbe. Ez az ég és a föld
összekapcsolódása.
Jézus feltámadásának jele az üres sír Jeruzsálemben. Mária
mennybevételének jele szintén az üres sír Efezusban. Tudjuk, hol van Péter
és a többi szent sírja, de azok nem üresek. Igaz, hogy sok szent, remete,
apostol és tanítvány sírjának helye ismeretlen, de ez nem jelenti azt, hogy
feltámadtak. Jézus és Mária sírját tudjuk hol vannak, de azok üresek. Jézust
látták a tanítványok feltámadása után is. Ez a jelenés is a sír ürességének
tényét bizonyítja. Azért Jézus életrajza a halála után is folytatódik, és Mária
is megjelenik az egyház tanításán keresztül. Az ő jelenései szerte a világon
tanúsítják azt a tényt, hogy az ő sírja üres Efezusban. Ő már feltámadt és
megdicsőült testben van, mint Jézus, míg a többi hívő még várja a
feltámadást.
Máriát sok nép választotta pártfogójának, azért, mert ő megmutatta,
hogy hathatós pártfogó. Máriával megtanuljuk elfogadni Isten szavát, hogy
ránk is érvényes legyen az üzenet: „Boldogok vagytok, mert hittetek”! Ő
tanít meg bennünket arra, hogy elfogadjuk Isten minden szavát, mondván:
„Legyen nekem szavaid szerint”! Tőle tudjuk, hogy életünk legfontosabb
dolga szolgálni Istent, ill. barátságban élni Istennel. Míg Máriát tiszteljük,
átéljük a közelséget, mely Isten és közöttünk van. Ha magunk mellett tudjuk
Máriát, nem félünk a haláltól, és hisszük, hogy hazánk a mennyben van.
Hegyellai Imre rajza
Mellette biztosak vagyunk abban, hogy betegeink, a lelki betegek is
meggyógyulnak, mindnyájan és oda jutunk, ahova vágyunk, a mennybe. Nagyboldogasszony napja igazán nagy ünnep, egyike a négy
parancsolt ünnepnek, amikor kötelességünk elmenni a templomba, a szentmisére. Menjünk is boldogan templomba, Mária szép
kegyhelyére. Gyermeki bizalommal kérjük mennyei édesanyánkat, hogy kegyelmet nyerjünk Istennél, mert erős Istennél az ő szava,
már sokaknak kiesdekelt sok mennyei adományt. Higyjük, hogy nekünk is kiesdi, azért menjünk, találkozzunk vele augusztus 15-én.

Ah, hol vagy, magyarok tündöklő
csillaga...
Kezdetben portyázó, kalandozó nép volt a
magyar. A kalandozások megviselték a nemzetet, míg
a szomszédos országok mind megerősödtek. A
megváltozott viszonyok arra késztették a magyarokat,
hogy nagy hatalommal bíró szomszédaikkal
békességben éljenek, ha nem akarnak az avarok
sorsára jutni, azaz kihalni. Ezt a szándékot Géza
fejedelem (972-997) meg is valósította. Követeket
küldött Nagy Ottó német-római császárhoz, és tudtára
adta, hogy a magyarság csatlakozni fog a
kereszténységhez. Géza felesége, Sarolta, az erdélyi
vezérnek, Gyulának lánya már kereszténységben
nevelkedett, és hathatósan segítette a hittérítőket. A
térítés munkájában Piligrin passaui püspök járt elöl,
kinek rövid itt tartózkodása idején Szent Adalbert
prágai püspök megkeresztelte Gézát, fiával, Vajkkal
(Vajk-mellékfejedelem) együtt, aki a keresztségben
az István nevet kapta. István (997-1038) trónra lépése
után nagy lelki buzgósággal támogatta a térítő
munkát. Feleségével, a szomszédos bajor herceg
lányával, Gizellával sok német úr, lovag és egyházi
személy költözött az országba, akik hű támaszai
lettek Istvánnak és az új állami rendnek. Országa
tekintélyének emelése érdekében koronát és királyi
címet kért a római pápától, aki mindent megadott az
apostoli munkát végző fejedelemnek. A hagyomány
szerint István követének, Asztrik apátnak Rómába utazása idején II. Szilveszter pápa a lengyel herceg koronát
kérő követségét várta. Az Asztrik érkezését megelőző éjjelen azonban álmában angyali figyelmeztetést kapott,
hogy a lengyel hercegnek szánt koronát annak az ismeretlen nép követének adja, aki másnap fog elé járulni. Így
kapta meg István II. Szilveszter pápától a szent koronát, amellyel 1001. augusztus 15-én Esztergomban
megkoronázták. A pápai kitüntetés és hozzájárulás alapján István király megkezdte az ország egyházának
megszervezését. Tíz püspökséget alapított, és ezek fölé az esztergomi érseket emelte. Elrendelte, hogy minden tíz
község építtessen templomot. Istvánnak és feleségének, Gizellának öt gyermeke született (2 fiú és 3 leány), akik
Imrét kivéve kiskorukban meghaltak.
István király egész életével tanúsította, hogy nem politikai kényszerből, hanem hitbéli meggyőződésből
lett keresztény. Uralkodását Istentől kapott feladatnak tekintette, s népünket Krisztus hitére térítette. Benne a
vallásosság és az uralkodás kötelezettségeinek teljesítése elválaszthatatlan, egyik a másik nélkül erőtlen és hazug
lett volna. Az eddig fékezetlen magyarságnak erős törvényt szabott. Az alattvalót és uralkodót egyaránt nehéz
próba elé állító fegyelem az országnak megtartójává, a magyarságnak néppé kovácsolójává vált. István király
döntése a latin kereszténységhez, a római szent igazsághoz kapcsolta a magyar egyházat, s ezzel megóvta az
elkövetkező századok egyházszakadásának következményeitől. Fiához, Imréhez írt Intelmei híven tükrözik
gondolkodásmódját. Halálakor nem hagyta árván övéit: Mária oltalmába ajánlotta népét, s az égben maga is
pártfogóként áll mellettünk (templomunkban található egy festmény mely ezt a mozzanatot ábrázolja - Hegyellai
Imre festménye 2000-ből). István király országát Máriának ajánlva halt meg, kívánsága szerint
Nagyboldogasszony napján, 1038-ban.
Részletek Szent István Intelmeiből: „Mindenekelőtt arra intelek, kedves fiam, ha királyi koronádat
tisztességgel akarod viselni, hogy a katolikus és apostoli hitet olyan szorgalommal és vigyázattal őrizd, hogy az
Istentől rádbízottak előtt példaképül legyél, s az egyházi férfiak is téged joggal nevezhessenek a keresztény vallás
szerinti férfiúnak... Mivel az Egyház a mi országunkban még fiatal és gyenge palánta, azért vigyázatosabb
őrzőkre szorul, nehogy a jó, amit nekünk, méltatlanoknak megadatott az isteni kegyesség, a te hanyagságod által
lerontassék... Légy irgalmas az erőszakot szenvedők iránt, légy türelmes mindenkihez, nemcsak a hatalmasokhoz,
hanem a hatalmon kívüliekhez is. Légy erős, hogy az élet szerencsés menete ne tegyen kevéllyé, sem a
kedvezőtlen fordulatok ne törjenek le. Légy alázatos, hogy az Isten felmagasztaljon itt és a jövendőben. Légy
mértékletes, hogy senkit se büntess vagy kárhoztass mértéken felül. Légy szelíd, hogy soha ne harcolj az
igazságosság ellen.” Szent István ünnepe augusztus 20-án van.

Nagyboldogasszony
A Nagyboldogasszony szóban a „nagy”
előtag
Mária
föltámadására
és
megdicsőülésére utal. Augusztus 15-én tartjuk
Mária halálának, illetve test szerinti
mennybevitelének ünnepét. Az ősegyházig
visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó
édesanyja, Mária holttestét nem engedte át a
földi enyészetnek, hanem röviddel halála után
föltámasztotta és magához emelte a mennyei
dicsőségbe. Ezt a népi jámborságban is

évszázadokon keresztül öröklődő nézetet XII.
Pius pápa a Fulgens corona kezdetű
bullájában dogmai rangra emelte (1951).
Jeruzsálemben már az 5. század
elején
ünnepelték Mária halála napját. Kötelező
ünnep és nekünk magyaroknak főleg az,
hiszen mint tudjuk Szent István királyunk
halálakor Mária oltalmába ajánlotta az
országot.

*
Az Örökmécses húsvéti számában gyűjtést hirdettünk templomunk belső felújítására. Első
lépésként a mennyezeti és az ablakok fölötti boltíveken megjelent és egyre növekvő repedéseket
kell megszüntetni, amelyek gyengítik a templom stabilitását. Húsvét óta a repedések megállítása
és az egész templom megerősítése céljából mérnöki terv készült. A boltíveket gömbvassal össze
kell kötni, ami azt jelenti, hogy a templomhajóban a három boltív vasrudakkal össze lesz húzva.
Sajnos a 3 cm vastagságú rudak láthatóak lesznek. Az épület mindkét oldalában, a szentélytől a
toronyrészig is vasrudakat helyeznek el, de ezek be lesznek vésve a templom falába.

A vasrudak elhelyezkedése a templomhajóban és az oldalfalakban (1,2,3)
A fent leírt munkálatok 10 000 €-ba kerülnek (a mérnöki terv és az előszámla
megtekinthető a Plébánián). Templomunk szerkezeti megerősítése komoly anyagi erőfeszítést és

összefogást kíván minden jóakaratú bajsai és Bajsáról elszármazott embertől, akik itt
keresztelkedtek, itt kötöttek házasságot és szívükön viselik templomunk sorsát. Eddig 31 család
adakozott a templom felújítására mintegy 180 000 dinár értékben. Köszönjük az adományokat, és
várjuk a további felajánlásokat!
Akik eddig adományoztak:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ajándi Margit
Balaton Zsolt
Brada Ferenc
Cellik Lajos
Csillag Sándor
Damján József
Fekete György
Fekete Ivka
Fürsztner Lajos
Hevér Tibor
Kiss József

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Kiss Rozália
Lajkó Nándor
Makán Piroska
Mráz Erzsébet
Musulin Julianna
Nagy József
Nagyidei Károly
Oravec Ilona
Ozorák Borbála
Ozorák Jenő
Petrás Szuhánszki Mária

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Raffai Anica
Romoda József
Sunyec Margit
Szabó István
Szilágyi Róbert
Urbán Erzsébet
Utasi Sándor
Vékony Sándor
Vince János

Templomunk 2016-ban lesz 200 éves, az építése 1811. szeptember 11-én kezdődött, tehát
pontosan 200 éve. Gondolkodjunk és cselekedjünk együtt, hogy a jubileumi esztendők,
amelyekkel a 200 éves évfordulóra készülünk, ne múljanak el nyomtalanul. A kőtemplom
felújítása mellett gondoljunk a lelki templom, lelkünk építésére is.
*
Május 16-án elsőáldozás, június 5-én pedig bérmálás volt templomunkban. Imádkozzunk
elsőáldozóinkért, bérmálkozóinkért, hogy továbbra is kitartóan járjanak hittanra és szentmisére. Mindkét
esemény képes beszámolóját az Örökmécses következő számában jelentetjük meg.
*

Figyelem!


Megkezdődött az elsősök hittanra íratása. A hitoktatásra jelentkezőket várjuk a Plébánián. A szülők és
keresztszülők a gyermek keresztelésekor megfogadták, hogy gyermeküket vallásos nevelésben fogják
részesíteni. Ez az ígéret jusson eszünkbe, és írassuk be gyermekeinket az iskolai és plébániai hitoktatásra is!



Várjuk a jelentkezőket a doroszlói búcsúra! Idén is az egynapos zarándoklatra lehet jelentkezni. A viteldíj a
jelentkezők számától függően 500-600 dinár körül lesz.



A topolyai Foto Rind műteremnek és a Rózsafüzér Társulat 6. koszorújának köszönhetően jelenhetett meg
az Örökmécses jelenlegi száma. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon!

Örökmécses * Kizárólag a bajsai hívek belső használatára kiadja a bajsai Római Katolikus Plébánia. 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.

