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Nagyböjt kezdetén

Hegyellai Imre festménye

Kalkuttai Teréz anya imája a kereszt alatt
Szabadíts meg, ó, Jézus,
a vágytól, hogy szeressenek,
a vágytól, hogy magasztaljanak,
a vágytól, hogy tiszteljenek,
a vágytól, hogy dics ítsenek,
a vágytól, hogy el nyben részesítsenek,
a vágytól, hogy kérjék véleményemet,
a vágytól, hogy helyeslésre leljek,
a vágytól, hogy népszer legyek,
a félelemt l, hogy megaláznak,
a félelemt l, hogy megvetnek,

A nagyböjt a b nbánat gondolatát éleszti a szívekben. E
szent id a nagyobb buzgóság, több imádság és a lemondás
id szaka, hogy így lelkünkben még jobban felkészüljünk a
húsvéti misztérium megünneplésére.
Hamvazószerdán, nagyböjt els napján a pap szentelt
hamut hint kereszt alakban az eléje járuló hívek homlokára, és két
dologra figyelmeztet; az egyik: ,,Porból vagy!”, vagyis Isten
alkotott minket, Istennek parányi teremtménye vagyunk, az
hatalma alatt állunk. Az isteni kéz ahogy egy pillanat alatt
létrehozott bennünket, épp úgy meg is semmisíthet. A másik
intelem: ,,Porrá leszel!”. Emlékeztetés a halálra, amikor testünk
porrá válik. Lelkünk vajon hol lesz akkor? Vagy a mennyben,
vagy a kárhozatban! Esedezzünk a Jóisten irgalmasságáért, hogy
ne kelljen félnünk a pokol tüzét l és a kárhozat szenvedéseit l!
Lélekben megremegve, boruljunk Isten színe elé, és tartsunk
b nbánatot! A hamu a b nbánat si jele, a hamvazás pedig
szentelmény, mely az Egyház imái által gyógyír lelkünknek, és az
igazi bánat felébresztését szolgálja.
Nagyböjt folyamán mindjobban, s a végén, a nagyhéten,
teljes vonásaiban állítja lelki szemeink elé az Egyház a b neinket
eltörl Jézus szenvedéseit. B nösök vagyunk, és ha újra
vétkezünk, újra és újra Jézus keresztrefeszít i sorába állunk a b n
elkövetésekor. Attól a pillanattól fogva tökéletes a bánatunk,
amint Jézus iránti szeretetb l megbántuk b neinket.
A nagyböjt tehát b nbánatot hirdet. A b nbánat mindkét
faját elénk állítja; a halál után a b nösre váró pokol képét, és a
b n miatt véressé lett keresztet. Fogadjuk meg az int szót, és
tartsunk b nbánatot addig, amíg nem kés ! Tör djünk
lelkünkkel, akarjunk a b nt l elfordulni, és szakítani azzal.
Igyekezzünk elnyerni a b nbocsánatot és a föloldozás hatalmas
kegyelmét. Ahhoz viszont, hogy vétkeink bocsánatot nyerjenek, a
szentgyónás
szentségéhez
kell
járulnunk!
B neinkért
engesztelésül önként is ajánljuk fel a böjti parancs megtartását,
vagyis; ajánljunk fel önkéntes imádságot, lemondást és más
jócselekedeteket.
A b nbánat és a vezeklés, e két vezérszó kisérjen
mindannyiunkat a nagyböjt szent napjaiban!
Brasnyó Ferenc plébános

a félelemt l, hogy megütnek,
a félelemt l, hogy megrágalmaznak,
a félelemt l, hogy elfelejtenek,

a félelemt l, hogy bántanak,
a félelemt l, hogy kigúnyolnak,
a félelemt l, hogy meggyanúsítsanak!
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Ismerd meg egyházközséged kincseit és szeretni fogod azokat!

Kálvária
A bajsai Kálvária nemcsak a katolikusok kincse, hanem falunk egyik büszkesége is, különösen most, amikor új köntösben
várja a híveket és minden jó akaratú embert.
E vallási szimbólum 1830-ban épült a falu egyik magaslatán. Az építtet k Bajsai Vojnits Máté és felesége Volarits Antónia
voltak. Létrehozták az ún. Kálvária-alapot, és 1000 ft-ot helyeztek letétbe az Egyház Kegyes Alapítványok Pénztáránál, hogy ez
összeg kamatából az építményt fenntartsák. A történelem viharai elsodorták az alapítvány t kéjét is, de dacolva rendszerekkel,
id járással, a Kálvária ma is áll. Alatta kripta van, melynek díszes csiszoltk ajtaján a Vojnits-címer és a következ felirat
látható: ,,Itt nyugszanak hamvai Tekintetes nemes Bajsai Vojnits Máté Úrnak Nemes Báts és Bodrog Vármegyék tábla
Bírájának. 1834. évi Mint Szent hava 24. napján életének 69. évében az örök nyugalomra szenderült. Keserge az
elhunytnak elmaradott özvegye Tekintetes Volarits Antonia Asszony, ki a h ségtül és a valódi hitvesi szeretettül
vezéreltetve 1835. évi Szent Iván hava 8. napján az emléklapot emele. Áldás az elhunytnak hamvaira”. A kriptában
nyugszik még: Vojnits Zsigmond (1827-1883) és Zákó Bertával kötött házasságából született leánya, Vojnits Izabella (18541909).
A II. világháború utáni ateista rendszer a vallási cselekményeket a templom falai közé szorította, így a Kálvárián sem
lehetett nyilvános szertartást végezni, de mindig akadtak dolgos kezek, mel yek nagyhétre kitakarították az építmény környékét,
falait pedig bemeszelték. 2002-ben a Helyi Közöss ég és az Egyházközség összefogtak, és megkezd dött a roskadozó vallási
létesítmény renoválása. Bégel Bandi bácsi elvállalta a szobrok kijavítását és újrafestését. Ha ezt a munkát elutasította volna,
biztosak lehetnénk abban, hogy a szobrok és a corpusok még mindig romos állapotban lennének. A felújítási munkálatok 2003
szén értek véget, október 10-én pedig sor került a Kalvária felszentelésére is. Ne feledjük, seink e vallási építményt is Isten
dics ségére és a nép lelki épülésére ajánlották fel, ezért nekünk, utódoknak kötelességünk tisztelni, ápolni és óvni azt!

Loyolai Szent Ignác mondja:
Soha ne tegyél és ne beszélj semmit, még el bb meg nem gondoltad, tetszik-e az Istennek, használ-e neked, épülésére
válik-e embertársaidnak.
-Isten nem tart mindennap fizet napot, de számlát vezet és megfizet annakidején becsülettel.
-Minél szemesebb valaki mások hibáinak kutatásában, annál hanyagabb saját hibáinak megismerésében.
-Aki biztosan akar az emberek között m ködni és forgolódni, az tartsa legfontosabbnak, hogy el zékeny legyen
mindenkivel szemben, de lekötelezettje ne legyen senkinek.
-Minél reménytelenebbnek látszik a helyzett, annál jobban kell bízni Istenben: ahol kifogyott az emberi segítség, ott
kezd dik az isteni.
-Mi csak arra ügyeljünk, hogy Isten akaratát teljesítsük, Isten majd gondoskodik arról, amire szükségünk van.
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Bán Aladár

Hamvazó szerdán
Porból levék, Uram, kegyelmedb l,
S a porba térek újra meg,
De véghetetlen szellemedb l
Alkottad égi részemet.
Nagy nemzetek, népek kihalnak,
Led lnek büszke birodalmak,
Csak lelkem él mindenkoron
Túl a koporsón és síron.
Oh fölemel a föld porából
Az a magasztos érzelem,
Hogy a halál sötét honából

Fölszállok egykor gy ztesen;
Hogy itten minden elmulandó,
A legnagyobb is pusztulandó,
De örökélt lelkem
Nem fog meghalni sohasem!
Lehullok az oltár kövére,
S könnyemnek árja megered,
Úgy fáj, hogy b nnel szennyezém be
Én halhatatlan lelkemet.
Uram, Te nékem többet adtál
Minden világi hatalomnál,

S én mégis elfeledtelek...
Szememben bánatkönny remeg!
Íme ígérem: míg szívem ver,
Küzdök magasztosb részemért;
Kiszáll a sírból gy zelemmel,
Aki nem e világnak élt.
Porból levék, a porba térek,
De soha el nem vész a lélek,
Az élni fog mindenkoron
Túl a koporsón és síron!

Harangszótól Harangszóig
2003. december 23-án a Hel yi Közösség megvilágíttatta templomunkat egy 400 W-os reflektorral. Ezúton mondunk
köszönetet a Helyi Közösségnek. Az evangélikus templomot már 2001. június 15-e óta láthatjuk megvilágítva, a több KW-os
fényszóróknak köszönhet en. Most már csak a pravoszláv templom vár megvilágításra. Reméljük, erre is hamarosan sor kerül.
Január folyamán a plébános atya Bajsán 28, Pannónián 8 házat szentelt meg. Ha visszatekintünk az el z évekre,
megállapíthatjuk, hogy minden évben többen kérik Isten áldását hajlékukra.
Január 27-én a K.É.K. szervezésében a Faluházban Ft. Juhász György kúlai esperes-plébános el adást tartott a Bibliáról.
Gyertyaszentel Boldogasszony napjától kezdve 9 napon át végeztük a Lourdes-i kilencedet, helyi hagyományokhoz híven
minden nap déli 12 órakor. 25-en, 30-an mindennap összejöttek. A Lourdes-i kilenced keretében imádkoztunk a keresztények
egységéért is, hogy egyek legyünk Krisztus óhaja szerint, és ahogy azt Egyházunk is tanítja, beleértve a szentségeket és a
Sz zanya tiszteletét is.

Tízéves jubileum
Ft. Brasnyó Ferenc kishegyesi plébános 1994. február 1-je óta a mi lelkipásztorunk is. A plébános elmondta, hogy mindig
örömmel jön közénk, mert érzi a hívek ragaszkodását és szeretetét. Szépen együttm ködik az alkalmazottakkal is. Sokszor
mondja: „Megpihenni járok Bajsára, itt mindig nyugalomra találok. A hittanosok szépen haladnak a lelki fejl désben, a hívek
nagy számban járnak vasárnaponként és hétköznaponként is szentmisére, megtartják az imaórákat és kilencedeket, az énekkar is
jól m ködik.” Február 1-je idén vasárnapra esett. A szentmisén a templomkórus erre a jubileumra többszólamú énekekkel
köszöntötte az atyát, a Pasztorális Tanács tagjai pedig szerény ajándékkal kedveskedtek neki, és még sok együtt eltöltött esztend t
kívántak.

Pasztorális tanácstagok a plébánossal
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Amit a VATIKÁNI ÉDES KENYÉRR L tudni kell:

Sokan érdekl dnek a Vatikáni édes kenyér fel l. Egy tésztakeverékr l van szó, mely vándorol házról házra; az ismer sök
meghatározott recepttel, utasítással együtt adják tovább egymás között. A recept szerint a tésztát 10 nap után kell kisütni, majd a
süteményt elosztani a családtagok között, és közösen elfogyasztani, ugyanis ha megfelel en követjük az utasítást, a titokzatos
sütemény a családnak ,,szerencsét” hoz… Egy fajta ,,láncról” van szó, mely egy boszorkánykonyhából került ki, épp úgy, mint pl.
a ,,Szent Antal-lánc”, vagy a ,,Lourdes-i Sz zanya levelei”.
Ez alkalommal valaki, aki mágiával foglalkozik, megtalálta a módját annak, hogy hogyan vezesse félre és bolondítsa az
embereket a Vatikáni édes kenyérrel. Az utasításban többek között az áll: Fontos, hogy a tésztát üveg vagy m anyag edényben(!)
tartsuk, majd 10 napon keresztül kizárólag fakanállal szabad és kell keverni, majd papír szalvétával letakarni, és
szobah mérsékleten tartani. Ezután négy napig naponta egyszer megkeverni, az 5. napon pedig hozzáadni 3 dcl tejet , 30 dkg
lisztet, 30 dkg cukrot, majd ismét négy napig kevergetni, végül a 10. napon hozzáadni ugyanazt, amit az 5. napon, és a tésztát 4
részre osztani. A saját részhez még hozzá kell adni 3 tojást, stb., aztán pedig kisütni, a családtagok között elosztani és közösen
elfogyasztani. A megmaradt 3 tésztarészt szét kell osztani az ismer sök között.
Úgy t nik, akik mágiával foglalkoznak, nyugtalanságot akarnak kelteni, és hamisan szerencsét igérnek, nembeszélve arról,
hogy a hiszékenyek talán még betegséget is kaphatnak, hiszen ki tudja, hogy az els vagy a sokadik tésztakeverék milyen
higiéniai körülmények között készült??? Az egész egy nagy butaság, melynek egy igaz, keresztény lelkület ember nem d lhet
be!!! A legszomorúbb az, hogy sok magát vallásosnak tartó keresztény hisz az efajta boszorkányságokban, és már el is készítette a
kalácsot. Ki az az ép elméj ember, aki tíz napig keverget egy ki tudja honnan származó löttyöt balgán várva a szerencsére és a
vágyak beteljesedésére?
Szomorúan állapítjuk meg, hogy a mágiának e fajában sokan hittek engedve a kapzsiságnak és butaságnak, megfeledkezve
a keresztény tanításról, nem gondolva a következményekre, melyek csak ezután várnak a tévelyg kre. A napokban hallottuk,
hogy egy személy amiatt gyötr dik, hogy nem talált olyan ismer st, akinek a tésztát továbbadhatta volna, és most attól retteg
éjjel-nappal, hogy valami rossz fog történni vele. Kinek hiányzik az ilyesmi? A hív k tudják, hogy Isten áldása életünkre nem a
mágia útján érkezik, hanem csak keresztény életmódunkkal, imádsággal és becsületes, kitartó munkával nyerhetjük el azt. Azt
is tudjuk, hogy a betegség, megpróbáltatás nem átok, mert Jézus mondta: ,,Aki tanítványom akar lenni, tagadja meg önmagát,
vegye fel keresztjét, és kövessen engem!” Az élet keresztjei, melyeket szeretettel és kitartással hordozunk, számunkra a
megmentés és az áldás forrásaivá válnak. Ugyanígy az embernek tudnia kell, hogy mikor bármilyen mágikus tárgyat fogad be
otthonába, vagy horoszkópot olvas, esetleg készít, vagy kártyából és kávéból jósol, jósoltat, ajtót nyit a sátánnak, amely
magával vonja a szerencsétlenséget, és gyakran betegséget és átkot hoz a családra.
Ne tör djünk tehát a Vatikáni édes kenyérrel sem, melynek sem a Vatikánhoz, sem Istenhez, sem a szerencséhez nincs
semmi köze! Ami az ,,édes kenyeret” illeti, az egészségvédelmi intézetek illetékeseinek is ajánlatos lenne akcióba lépniük, hogy
megel zzük az esetleges fert zéseket, mert a tészta eredete ismeretlen, és ki tudja milyen higiénikus körülmények között tartották,
mire hozzánk került!
ZVONIK-12/2003. nyomán

Ne feledjük!

*Hamvazószerdán, II.25-én szigorú hústilalom van. Az ezt megel z napon, II.24-én a régi hagyomány szerint az esti Úrangyala
után megkondulnak a harangok, jelezve a nagyböjt kezdetét.
*Keresztúti ájtatosság van minden pénteken 15 órától.
*A Szent József-kilenced március 10-én kezd dik. Az ájtatosság mindennap fél 8-kor kezd dik. Szent József a családapák, az
iparosok és a haldoklók véd szentje.
*Húsvéti gyónóbúcsú április 3-án lesz templomunkban 14 órától 15.30-ig, a szentmise kezdetéig.
*Április 27-én és 28-án 15,30-tól bérmálási el készületet tart Ft. Pósa László becsei plébános. E két napon 15 órától gyóntatás is
lesz. A részvétel a bérmálkozóknak és bérmaszül knek kötelez , a szül knek pedig ajánlott.
*Hittanvizsga április 29-én délután lesz, melyet a püspök atya tart a szül k, bérmaszül k, Pasztorális tanácstagok és a fels s
hittanosok jelenlétében. Idén 34 fiatalt fog msgr. Dr. Pénzes János szabadkai püspök a bérmálás szentségében részesíteni.
*Az els áldozásra május 16-án, a 11 órakor kezd d szentmisén kerül sor. Az azt megel z napon, május 15-én 9 órától az
els áldozókat, 10 órától pedig szüleiket várjuk szentgyónásra. 14 gyermek lesz els áldozó. Imádkozzunk els áldozóinkért és
bérmálkozóinkért is!
Kérjük, miel bb jelentsék a plébánián a házibetegeket, akik szeretnék elvégezni húsvéti szentgyónásukat és szentáldozásukat!
*Tervezzük templomunk elejének felújítását. Ehhez kérjük a hívek anyagi támogatását.
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