
  

 
 

A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA TÁJÉKOZTATÓJA 
X. évfolyam, 1. (24.) szám  2012. húsvét 

Örökmécses 

Húsvét van, feltámadt az Úr! 

 

Letette az Egyház a gyászruhát, ünnepi 

színben ragyognak ismét a templomok. Újból 

felhangzik a harangok lélekemelő szava, 

amelyet az elmúlt napok fájdalma tartott fogva. 

Örömteljes allelúja hangzik a szívünkben és 
ajkunkról. Az Egyház győzelmet ünnepel, 

amelyet a világ Megváltója aratott a bűn és a 

halál fölött. Győzelmet a hitetlenség és gyűlölet 

fölött, győzelmet a test és a világ fölött. Ez a 

győzelem hitünk alapja, e győzelem 

reménységünk záloga. Az Egyháznak egész 
élete a föltámadott Krisztusban való hitre van 

alapozva, és ezen oknál fogva  mondja Szt. Pál: 
„Hiábavaló a mi hitünk, ha Krisztus föl nem 
támadt.” Egyházunk minden reménysége 

Krisztus föltámadásában gyökerezik. Szt. 
Ágoston mondja: „E föltámadásban van a csoda 
és példa. Csoda, amely hitünket erősíti és példa, 
amely reményünket ébreszti.”  

Nem nehéz már most megérteni, hogy 

miért ünnepel az Egyház, és miért van oka és 

joga örvendezni, öröméneket zengedezni. A mai 
ünnep fénye igazságszolgáltatás az igaz és 

mindenható Isten részéről, hogy az Egyháznak 

minden szava az igazság jellegét hordja magán. 

Mondhatjuk tehát, hogy aki az Egyházat nem 

hallgatja, az Istent nem hallgatja, akinek pedig 

nevében szól az Egyház. 
A húsvét a legnagyobb vigasztalás 

ünnepe. Míg a hitetlenek és pogányok sivár 

kedéllyel csak e világnak élve rejtélyesnek és 

üresnek, a legtöbb esetben pedig 

elviselhetetlennek tartják az életet, addig a hívő 

keresztény lélek szegénység, kilátástalanság és 
szenvedés közepette is föltekinthet a 

föltámadott Jézus győzelmi alakjára, és 

vigasztalt szívvel mondhatja Jób pátriárkával: 
„Tudom, hogy Üdvözítőm él, és én az utolsó napon föl fogok támadni!”, azaz tudom, hogy rám is a nyomorúság, 

szenvedés, elhagyatottság órái után az örökkévaló boldog hazának soha le nem alkonyodó napja föl fog 
virradni, amikor a föltámadott Jézus örömeiben részt vehetek. Korunknak, amely mindinkább az anyagiasság 

hitetlen elveihez szegődik, és amelyben olyan kevés azoknak a száma, akik a földiek fölé emelkedve az 

égiekben keresik üdvüket,  kérjük Istent, hogy erősítse hitünket, nehogy a veszedelem óráiban, kísértésben 

elveszítsük a talajt, és a hitetlenség és bűn tengerében elmerüljünk! A föltámadott Krisztus fönséges titka 

tanítson minket arra, hogyan kell hitünkben állhatatosan kitartanunk és reményünkben erősödnünk. Ilyen 

gondolatokkal minden kedves hívőnek áldott húsvétot kívánok! 
 

Tóth József plébános 

Kókity Lilla rajza (2012) 
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Egyházmegyénk nagybőjti bűnbánati napja Topolyán 
 

Három éve Bácson, két éve Tekiján, egy éve a 

szabadkai szentkúton tartották, idén pedig 
március 17-én a topolyai Sarlós Boldogasszony 
templom lett a házigazdája a nagyböjti 

bűnbánati lelki napnak. 11 órától érkeztek  a 
hívek. Sokan jöttek vidékről autókkal, 
buszokkal. Nagyobb számban nők, férfiak 

kevesebben, kevés fiatal! Utóbbi talán a 
tanítási nappal magyarázható. Viszont  szépen 

megtelt a topolyai nagy templom. Viszmeg 
Bernardin kármelita atya igen szép beszéddel 
készítette fel a híveket a bűnbánatra, 

szentgyónásra. Azt magyarázta, hogy hogyan 
tudnánk elérni azt, hogy saját hibáinkat 

belássuk. Amikor bűnről van szó, ne mást 
hibáztassunk, mert nem más tehet a mi 
botlásainkról. Ha  orvoshoz megyünk, ott is el 

kell mondani, hogy mi a bajunk, csak így tud 
bennünket  a doktor gyógyítani. Lelkiekben is 
így kell cselekedni, el kell mondanunk a 

szentgyónásban bűneinket, hogy lelki 
orvosunk gyógyítani tudjon. Sokan hordanak a 

bűneik által nagyon nehéz terheket, de sokkal 
könnyebb, ha ezt letehetjük az Úr előtt.  
A rendezvény egész ideje alatt a gyónásra 

lehetőség volt. A keresztút elvégzéséhez a hívek 
hosszú sorban vonultak a kálváriához, és a 

szép napsütéses tavaszi időben felemelő érzés 
volt legalább 500 ember imáját, énekét hallani. 
Itt nem lehetett beképzelt, gőgös embert látni, 

csak alázatosan imádkozó híveket. Ezután 
ebédszünet következett. Az ünnepi szentmise 
előtt a kiosztott énekfüzetből a kórussal 

közösen elvégeztük a zsolozsmát. Az ünnepi 
szentmise délután 5 órakor kezdődött, amelyet 

msgr. dr. Pénzes János püspök atya és 
legalább húsz lelkiatya mutatott be. Nekik 
Fazekas Ferenc topolyai esperes-plébános atya, 

mint házigazda mondott köszönetet a 
részvételért és a segítségségért. Mi, hívek is 
nagyon szépen köszönjük a szervezőknek, hogy 

ilyen tartalmas és szép lelkinapon vehettünk 
részt. 

 
Szabó Gizella 
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Örökmécsestől Örökmécsesig 

 

Az éjféli szentmisére igen szép pásztorjátékkal készültek hittanosaink. Külön köszönet illeti Petrás 
Csongort és segítőtársait, akik felkészítették kis hittanosainkat. 

 

* 
 
 

December 27-én, 

Szent János 

apostolnak és 

evangélistának, a 

borászok 
védőszentjének 

napján az egyesület 

tagjai saját boraikból 

hoztak a hálaadó 

szentmisére, 
amelynek keretében a 

lelkipásztor 

megáldotta azokat. 

 

 

 
 

 

 

Nyolcvanévesek hálaadása 
 

Március 24-én templomunkban 

harmadik alkalommal gyűltek össze 

szentmisére a 80 éves (1932-ben született) 

hívek, hogy hálát adjanak Istennek a hosszú 
élet kegyelméért. Plébános atyánk szeretettel 

fogadta őket, szívhez szóló szentbeszédet 

intézett hozzájuk. A szentmise keretében 

kiosztotta a betegek kenetét, valamint  szerény 

ajándékot, és egy-egy szál virágot adott át az 
idős híveknek. A szentmise után a 

hittanteremben társalgásra és szerény 

megvendégelésre is sor került. A megható 

összejövetel hangulatát még felemelőbbé tette 

Kókity Lilla szavalata. 

 
* 

 

Templomunk csillárjai 

 

A közelmúltban lecseréltük a csillárokat tartó csöveket, ugyanis az előzőek a felszerelésük óta eltelt 60 

év alatt a korrózió következtében elvékonyodtak, elgyengültek. A csillárokkal való „bajlódás” adta az ötletet 

ezen cikk megírásához. Egyházközségünk leltárjegyzéke először 1861-ben említ egy csillárt a templomban: 
„egy csillár zsinóron függve a templomhajóban - Vojnits Zsigmond ajándékából”. Hogy miért csak 35 évvel a 

templom felépítése után szerelték fel az első csillárt? Erre valószínűleg az a magyarázat, hogy az 1800-as évek 
közepétől olcsóbban és jobb minőségű gyertyákat (Milly-gyertya) tudtak beszerezni. 
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1894-ben -ahogy feljegyezték- „egy kisebb bajsai ház árának 
megfelelő értékű” kristálysújtásokkal ékesített, 22 gyertyás csillárt 

adományozott templomunknak egy hívő. A padlástérben elhelyezett 

mechanikus szerkezetek segítségével az örökmécses és a csillárok a 

padlóig leereszthetők és felhúzhatók voltak. Ezután elöl a 

kristálycsillár, középen az 1861-ben felszerelt, ma is meglevő 
„fémkereten függő szőlőleveles” 15 gyertyás csillár díszítette és 

világította meg nagyobb ünnepeken a templombelsőt, egészen 1953-

ig. Ekkor vezették be a villanyáramot a templomba, és a két régi 

csillárt fölvitték a padlásra, mert nem tudták „villamosítani” azokat. 

Helyükre három egyszerű, akkor divatos gömbös csillárt szereltek fel, 

két 6-osat és egy 1-eset.  A legelső, 1861-ben beszerzett csillárt 1999-

ben felújítottuk („villamosítottuk”) és felszereltük méltó, eredeti 
helyére. Azonban az üvegdíszes csillárt hiába kerestük, nyoma 

veszett. Az 1960-as években a hittanosok az akkori idős 

harangozónak segítkezve fölfedezték az üvegdíszes csillárt a padláson, 

és lassanként leszedték az üvegsújtásokat, a megmaradt csillárvázat 

pedig valószínűleg kidobták, vagy eladták ócskavasként. Napjainkban 
egy ilyen formájú, nagyságú és kinézetű csillár mintegy 200 000 

dinárba kerül! A tudatlanságnak köszönve sok régi értékünk jutott 

hasonló sorsra. Elődeink fáradozását, ajándékát sajnos nem 

értékeltük.  

* 

 
 Amint az időjárás lehetővé tette, folytattuk a plébániaépület körüli tavaly megkezdett munkálatokat. 

Március utolsó hetében elkészült a betonjárda (amely helyén eddig még tégla sem volt) a garázs és a 

szomszéd háza között az utcai részen. A munkálatokat a Helyi Közösség anyagi támogatásával 

végezhettük el. 

 

            
 

A régi és az új járda 

 
 Az Örökmécses búcsúi számában írtunk templomunk állapotáról. Templomunk szerkezeti megerősítése 

komoly anyagi erőfeszítést (10 000 euro) és összefogást kíván minden jóakaratú bajsai és Bajsáról 

elszármazott embertől, akik itt keresztelkedtek, itt kötöttek házasságot és szívükön viselik templomunk 

sorsát. Azóta sokan adakoztak kisebb-nagyobb összegeket, amiért hálásak vagyunk. Eddig 110 család 

adakozott a templom felújítására, mintegy 420 000 dinár értékben. Köszönjük az adományokat, és várjuk 

a további felajánlásokat! 
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Akik eddig adományoztak: 

3. koszorú 
6. koszorú 
Ajándi Margit 
Apró Ferenc 
Bábi Teréz 
Bajusznás József 
Balaton Zsolt 
Bata Kurányi Valéria 
Becskei Krisztián 
Becskei Rozália 
Bednárik Béla 
Bezzeg Ferenc-id. 

Bezzeg Ferenc-ifj. 
Borúzs Tivadar 
Bosnyák Nándor 
Brada Ferenc 
Brezovszki Mária 
Cellik Lajos 
Csepella Tibor 
Csillag Sándor 

Damján József 
Damján Zsolt 
Dávid Ferenc-ifj. 
Fabrici Ilona 
Fehér Rózsa 
Fekete György 
Fekete Ivka 
Francišković Aleksandar 

Francišković Hédi 
Fürsztner Lajos 
Gagić Erika 
Gidiman Ilona 
Herbatin Julianna 
Herbut István 
Hevér Tibor 
Hulala Antal 
Huszák Péter 
Huszár János 
Huszár Julianna 
Jakab László 

Juhász László 
Kecskés Rozália 
Kiss József 
Kiss Rozália 
Kókai Hajnal Irén 
Kószó Ilona 
Kotman Piroska 
Kovács Éva 

Lajkó Nándor 
Lakatos Attila 
Laluja István 
Lénárd Arnold 
Lénárd József 
Lőrik Margit 
Makán Piroska 
Mészáros Sándor 

Mlinárik Péter 
Mráz Erzsébet 
Musulin Julianna 
Nagy József 
Nagyidei Károly 
Németh Róbert 
Nyemcsok Ilona 
Oravec Gizella 
Oravec Ilona 
Oravec Mária 
Ozorák Borbála 
Ozorák Jenő 

Petrás István 
Petrás Szuhánszki Mária 
Pivarcsik Ferenc 
Povazsánszki Mária 
Raffai Anica 
Rakk Lajos 
Rankov Stevan 
Rezicska Erzsébet 

Rigó Erzsébet 
Romoda József 
Rostás Erzsébet 
Saffer Béla 
Stoff Attila 
Stoff István 
Sunyec Margit 
Süveges Ilona 

Szabó István 
Szabó Szimóna 
Szabolcski János 
Szabolcski Jolán 
Szakál Erzsébet 
Szakál Julianna 
Szilágyi József 
Szilágyi Róbert 
Szklenár Antal 
Szungyi István-id. 
Szungyi Péter 
Szvitlák Rozália 

Šijački Irma 
Tajkman József 
Tölgyesi Ernő 
Tóth József 
Tóth Katona Viktória 
Tóth Zoltán 
Truzsinszki Lajos 
Urbán Erzsébet 

Utasi Sándor 
Vanyúr Mária 
Vékony Sándor 
Világos Edit 
Viljanac Mária 
Vince Boros Mária 
Vince János 
Virág Erzsébet

 

 

Emlékeztető! 
 

 A bérmálkozók szülei részére április 20-án, pénteken 18 órakor szülőértekezletet tartunk a 
hittanteremben. 

 Kérjük azokat a bérmaszülőket, akik vidéken (nem Bajsán) bérmálkoztak, hogy hozzanak 
igazolást arról a Plébániáról, ahol ebben a szentségben részesültek. 

 Templomunkban a bérmálás április 29-én vasárnap a 8 órakor kezdődő szentmisén lesz.  

 A harmadikos hittanosok május 20-án a fél 12-kor kezdődő szentmisén lesznek elsőáldozók. 

Imádkozzunk elsőáldozóinkért és bérmálkozóinkért! 

 Április 21-én délután várjuk az 1931-ben és korábban született híveinket, hogy hálát 
adhassanak a hosszú élet kegyelméért. A szentmise 4 órakor kezdődik, előtte gyónási 
lehetőség. A szentmise keretében a plébános kiosztja a betegek kenetének szentségét is. Az 
ünnepeltek meghívót kapnak. Sokan nem tudnak lejönni a templomba, mert egészségi 
állapotuk ezt ne teszi lehetővé. Értük is imádkozunk, és egyben kérjük őket, hogy otthon 
imádkozzanak, mert az ima összekapcsol bennünket: „Az igazak imája kulcs a 
mennyországoz, fölszáll az ima, és leszáll az Isten irgalma.” 

 Április 24-én, Szent György-naptól Szent Mihály napjáig (szeptember 29.) az Úrangyalát 
reggel 4 órakor, este pedig 8 órakor imádkozzuk. 

 Május 19-e szentségimádási nap. Szentség-kitétel a 8 órai szentmisén, az eltétel pedig 18 
órakor lesz. 

 Az Örökmécses jelenlegi száma Rezicska Erzsébetnek, Ozorák Borbálának, Mészáros 
Gizellának, a topolyai Foto Rind műteremnek és a bajsai Helyi Közösségnek köszönhetően 
jelenhetett meg. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon! 
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Ilyenkor tavasszal van az elsőáldozások ideje. Régi bajsai elsőáldozási emléklapok és csoportképek 

után kutatva találtunk egy kerek száz esztendős emléklapot, amelynek felirata a következő: 

 
„Első szent áldozási emlék  

 Kecskés Katalin első szent áldozását végezte Bajsán 1912. május 16-án“. 

 

  
 

Az emléklap melletti csoportkép pedig 30 évvel ezelőtt készült.  

 

Akinek van régi elsőáldozási emléklapja vagy csoportképe, kérjük, hozza be a Plébániára, hogy 

másolatot készítsünk róla és megjelentessük újságunkban. 

 
 

ÁLDOTT HÚSVÉTOT KÍVÁNUNK 
MINDEN BAJSAI POLGÁRNAK! 

 
SVIM GRAĐANIMA BAJŠE 
ŽELIMO SRETAN USKRS! 

 
RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ VELKONOČNÉ 

SVIATKY PRAJEME VŠETKÝM OBČANOM BAJŠE! 
 

 

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: 250. 


