A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA
• II. évf., 2. (3.) szám • 2004. húsvét
,,Ne féljetek, nincs a sírban, feltámadt!” Mt 28,5-6
,,Ne féljetek!”- szólt az angyal a Krisztus ür es sírjánál
aggódó asszonyokhoz, a megrette nt apostolokhoz és a keresztény
néphez. Egyszer már hallottuk az angyal szózatát, de nem a sír
szélér l, hanem a jászolbölcs mell l. „Ne féljetek!”-mondta akkor
is. ,,Ne fé ljetek, mert nagy örömet adok tudtul ma ne ktek, és majd
az egész népne k. Ma született a Megváltótok, Krisztus, az Úr Dávid
vár osában” (Lk 2,10-11). Ezen örömhír, azaz Jézus születése óta 33
év te lt el, tele szenvedéssel é s megaláztatássokkal. Siralomvölgy
volt az élete, egy hosszú-hosszú keresztút, melynek els állomá sa a
betlehemi jászol szegénysége és elhagyatottsága, az utolsó állomás
pedig a véres ve rejtékezéssel kezd dik az Olajfák hegyén. Akinek
születését angyal hirdette Betlehemben, az a b n és a kárhozat
átkátától jött me gszabadítani az emberiséget. A pokol kapui ellen
jött harcolni; ránehezedett a b n minden gonoszsá ga és
iszonyatossága, áldozati bárány lett, akinek b ntelen vállait az
emberiség vétkeinek tengere nyomta. Össze is roskadt azok súlya
alatt. Ajkáról elhangzott a „Beteljesedett!”, azután lehajtotta fejét és
kilehelte lelkét (Jn 19,30). Te stét mé g aznap sziklasírba helyezték,
melyet lepecsételtek, és katonák riztek.
Mindazok, a kik hittek megváltói küldetésébe n, tanúi
voltak megpróbáltatásainak. Csodálkozhatunk-e, ha szívüket a
csalódottság és keser ség töltötte el? Szörny lelki kínok sugallták
nekik azt, hogy Jézus sír ba szálló testével a megváltás egész m ve
is a sírba szállott. Kétkedés, lehangoltság és gyötrelem ült a
lelkeken. „Azt reméltük pedig, hogy meg fogja váltani Izraelt. S
már harmadnapja a nnak, hogy ezek történte k” ( Lk 24,21). Ez a
csalódottság marcangolta a hív k szívét, a kenetet viv asszonyokét
és az apostolokét is, ám eljött az égi köve t, és mennyei fényben
Jézus sírja mell l hirdette a nagy örömhírt: „Ne fé ljetek! Tudom,
hogy Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt.
Feltámadt, ahogy el re megmondta”. (Mt 28, 5-6). „Ó, ti balgák,
milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a próféták jövendöltek. Vajon
nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen
dics ségébe?” (Lk 24, 25-26). Legy zte a b nt, a Sátánt, a halált!
Eleget tett gyarlóságainkért, vétkeinkért, gonoszságainkért.
Megszabadított minket a b n rabságától és az örök kárhozattól. Ezt
jelenti számunkra a Húsvét ünnepe, ezt hirdeti a feltámadás
csodája. Ha nagy öröm volt Jé zus születése, milyen nagy öröm és
boldogság a z feltámadása. Születé sekor kezd dött a megváltás, és
szenve désének els lépcs foka, feltáma dásakor pedig az örömök
kezdete. Betlehemben Jézus síró gyermek volt, akit szegénysége
miatt sa jná ltunk. A feltá madásnál dics sé ges megváltó kir ály,
akit l üdvösségünket kérjük. Most értjük meg igazán az Úr Jézus
szavait: „Én vagyok a feltámadás és az é let.” Számunkr a a
feltámadt Krisztus az örök élet forrása, birtokosa és kiosztója. Ezt
az örök életet sugározta felé nk, mikor sírjából dics ségesen
feltámadt és most, amikor szentségekhez járulunk; az örök élet
zálogát és biztosíté kát nyerjük el, mikor a szentáldozásban szent
testével szívünkbe tér. „Ne féljetek, feltámadt!”.

Rajzolta: Verona Bur iárová-Bajsa

KELLEMES ÉS ÁLDOTT HÚSVÉTET
KÍVÁNUNK MINDEN BAJSAI
POLGÁRNAK!
SVIM GRA ANIMA BAJŠE ŽELIMO
SRETAN USKRS!
RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ VELKONO NÉ
SVIATKY PRAJEME VŠETKÝM OB ANOM
BAJŠE!
Ilyen gondola tokkal kívá nok kelle mes és kegyelmekben
ga zdag húsvéti ünnepeket minden jóakaratú bajsai polgárnak:
római katolikusoknak, evangélikusoknak, és külön a pravoszláv
testvéregyhá z tagjainak, akikkel a z idén egy napon ünnepeljük
Jézus feltámadásána k misztériumát.
Brasnyó Ferenc plébános
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Ismerd meg egyházközséged kincseit, é s szeretni fogod azokat!

Templomunk harangjai
Egyházunkban 1169 óta felszentelt harang használata kötelez . A keleti és a protestáns egyházak is használják, de náluk nem bír olyan
nagy jelent séggel, mint római katolikus egyházunkban. A har ang jelent sége egy régi latin mondásban röviden és tömören be nne van: ,,Vivos
voco, mortuos plango, fulgura frango.” ,,Az él ket hívom, a halottakat elsiratom, a villámokat megtöröm.” A ha rang szava e gész életünket
végigkiséri; az él ket imára hívja, Isten dics ítésére, emellett használják körmenetek alkalmával, magas rangú egyházi é s világi személyek
érkezésekor, halálese t, t zvész, és egyéb veszélyek esetén is.
Templomunknak felszentelése óta, 1816-tól 1898-ig csak egy harangja volt, fa harangállványon. 1898. augusztus 17-én 3 acélharang
(476 kg, 138 kg és 57 kg) érkezett Bajáról, Bodicsi Sándor harangönt m helyéb l, vas haranglábbal együtt. Ezután 4 harang „lakott”
templomunk tornyában egészen 1915. szeptember 15-ig, amikor egy miniszteri r endelet alapján a templom hara ngjait az orgona 21 homlokza ti
sípjaival együtt hadi célokra át kellett adni. Csak egy harang maradhatott a helyén. Az elkobzott harangok pótlása céljából 1924 októberében a
sza badkai FERRUM öntödében két kis harang ké szült templomunk részére, de már bronzból (75-80 % r éz + 20-25 % ón). 1930 októberében
megr epedt az 1898-ban felszerelt acélharang. Hét évig gy jtötték a pénzt új harangokra, majd a zágrábi Quirin Lebiš harangönt mester
megvásár olta a repedt acélharangot, és helyettük két nagyobb bronzhara ngot készített, melyek fe lszentlését Heged s Lénárd bajmoki esperes,
Barsy Viktor topolya i és Böde József bajsai plébánosok végezték 1938. március 12-én. A virágokkal és szalagokkal felékesített harangokat a
T zoltó Testület emberei húzták fel a toronyba. A harangönt munkájár a 15 év garanciát vállalt. Munkája min ségét bizonyítja a tény, hogy 66
év után még mindig használhatók harangjaink.
Az Egyházi Törvénykönyv írja el , hogy mikor melyik haranggal és hogyan kell harangozni: naponta háromszor har angoznak angyali
üdvözletre, aztán déli 12 óra kor (Amikor II. Mehmed török szultán seregével Magyarország ellen indult, III. Callixtus pápa elrendelte, hogy
minden nap délben harangszó szólítsa imára a híveket a k ereszténysé g védelmében. A Hunyadi János é s Kapisztrán Szent János vezette sereg
1456. június 22-én visszafordulásra kény szerítette az iszlámot Belgrád (Nándorfehérvár) el tt. A török veszély újraéledésekor, 1500. augusztus
9-én VI. Sándor pápa ismét elrendelte a déli harangszót azzal, hogy a jöv ben minden nap szóljon), valamint reggel és este. Nyári id ben, Szent
Györ gy-naptól Szent Mihály-napig reggel 4-órakor, este 8-órakor. Téli id ben, Sze nt Mihály napjától Sze nt Györ gy napjáig regge l 5 órakor és
este 7 órakor. Az esti Úrangyala utá n me gkondul a lélekharang, me ly egy Miatyánk és e gy Üdvözlégy Mária elimádkozására szólít bennünket a
megholtakért. Jézus pénteken 3 órakor halt meg a kereszten, ezért péntekenként délután 3 órakor na gyharanggal harangozna k. Ilyenkor egy
Hiszekegyet, egy Miatyánkot, egy Üdvözlégy Máriát és egy Dics séget mondunk el, és hálát adunk a megváltás kegyelméért (ima: Hitélet
imakönyv, 75. oldal). Ha napközben kondul meg a lélekhar ang, az azt je lzi, hogy va laki haldoklik a faluban, és imádkozni kell érte. Szentmisére
ünnepi és hétköznapi re nd szerint hara ngoznak. Az ünnepi har angozási mód szerint a nagyharanggal kell harangozni egy órával a szentmise
kezdete el tt, majd fél óra múlva a második har anggal. Hétköznap nem harangoznak a nagyharanggl, hanem szentmise el tt fél órával a
második haranggal, negye dóra múlva pedig a harmadikkal. A szentmise kezdetét hétköznap a két középs , vasárnap é s ünnepnapon pedig mind
a négy harang kongatásával jele zzük. Halále set alkalmá val a nagyharanggal csendítenek: fér fi halottra három, n halottra két rövid szakaszt
harangoznak a nagy haranggal, majd mind a néggyel egyszerr e, nagyság szerinti sorrendben indítva azoka t, kezdve a legkisebbel. Sajnos
újabban évfordulón szentmise helye tt sokan csak harangozta tnak, általában hivalkodásból. Ilyenkor nem szól a nagyhar ang, csak a két középs .
Itt meg kell jegyeznünk, hogy csak szentmisével és imádsággal segíthetünk elhunyt hozzátartozónkon, harangoztatással nem!!!

I. Szent József tiszteletére
szentelt, 510 kg súlyú, G hangú
harang (Nagyharang)
Kép: Szent József, egyik karján a
gyermekkel, a másik karján
liliommal. Felirat:
ADOMÁNYOZTÁK: BAJSAI
DR. VOJNITS JÓZSEF,
VOJNITS BÉLA, IFJ.
FALZIONE ÁRPÁD ÉS A
HÍVEK-1938. Salio Quirin Lebiš,
Zagreb, 1938.

II. Magyarok Nagyasszonya
tiszteletére szentelt 255 kg
súlyú, H hangú harang
( Közé ps harang)
Kép: Felh k között trónoló
Sz zanya, karjá n a gyermek
Jézussa l, a másik kezében jogar ,
feje körül glória. Felirat:
ADOMÁNYOZTÁK: B ACSA
JÓZSEF, CSIZMÁR KÁNTOR
ÖZVEGYE, PUHALÁK
LÓRA ÉS ETEL, LELBACH
GYULÁNÉ VOJNITS LENKE
ÉS A HÍ VEK-1938. Salio
Quirin Lebiš, Zagreb, 1938.

III. Sz z Mária tiszteletére
szentelt 135 kg-os, D hangú
harang (Kisharang)
Kép: Sz z Mária, bal karján a kis
Jézussal. Felirat: ISTEN
DICS SÉGÉRE A HÍ VEK ÉS A
KEGYURAK
ADOMÁNYÁBÓL-1924.
LIVINIC A FERRUM A.D.
SUBOTICA

IV. Szent József tiszteletére
szentelt harang, 72 kg súlyú, G
hangú (Lélekharang)
Kép: Szent József, bal kar jában a
kis Jézust tartja, a jobb kezében
egy szál liliomot fog. F elirat:
ISTEN DICS SÉGÉRE A
HÍVEK ÉS A KEGYURAK
ADOMÁNYÁBÓL-1924.
LIVNICA FERRUM
A.D.SUBOTIC A.
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Mlinárik Péter-Bajsa
Emlékül rólunk, nekünk:
Hallgasd a harang szavát!

Hallgasd a harang szavát,
Hisz érted is szól egy életen át.
Hajnalban mondd el az Úrangyalát,
Köszöntsd vele Sz z Máriát!
Délben hagyd abba a munkát,
S imádkozd el az Úrangyalát!
Este is hallgasd a harang szavát,
Hálából mondd el az Úrangyalát!
Hallgasd a harang szavát
Hisz misére hív vasár-és ünnepnap
Egy életen át.
Péntek en háromkor mondd el imád,
Hálaadásul megváltásunk kegyelmé ért,

Mert Jézusunk átélte a kereszthalált.
Hallgasd a harangszót:
Megújult toronysisakkal,
Örömödben
osztozik,
bánatodban
vigasztal.
Hallgasd a harangszót!
Nagyboldogasszony Oltalmában
Bajsai kántorunk munkája és ajándéka
van.
Lelkiatyánk mutassa be a misét,
Bajsai kántorunk orgonán kisé r
Együtt ének elve a Szent Cecília
énekkórussal,

És mindenkivel, aki lélekben velünk van.
Énekelj örömödben zsoltárt,
Díszítsd a templomi oltárt.
Hallgasd a harang szavát!
Templomi búcsúkor érezni fogod,
Hogy Nagyboldogasszony rád gondol.
Tarts rendben a lelked,
Í gy teljes búcsút nyerhetsz.
Hallgasd a harang szavát,
Mert imára buzdít egy életen át!
Végül elkisér oda, ahol hallhatod Isten
szavát,
És zenghetsz vé le örök allelúját.

Loyolai Szent Ignác mondja
•
•
•
•
•

Az élet ker esztje riadó, mely fölé breszt a földi örömök és gondola tok má morából s Istenhez hív.
Nincs kellemesebb, mint Istent szeretni, de csak úgy, ha irá nta való szeretetb l sokat szenvedünk.
Azok a legjobb szívek, melye k legtöbbet szenvednek.
Ha Isten megengedi, hogy sokat szenve dj, azt annak jeléül vedd, hogy nagy szentté akar tenni.
Isten szolgálatán kívül ne legye n má s gondunk. Bízzuk rá a rólunk való gondoskodást! Bármilyen bajaink vannak, ha mindjárt a végs
szükségben vagyunk is, Istennek rajtunk segítenie ne m nehéz. Ha valódi bizalmunk van, éppen akkor számítunk leginkább Istenre,
mikor minden hiányzik, és minden ellenünk van.

A rágalmazásról és pletykálkodásról
Sokak kedve lt id töltése a másik ember hibáinak és erénye inek megítélése. Ha a megítélés eredménye nem megfelel , és ezt tudatjuk
másokkal is, pletykálkodásról van szó. Az emberek, különösen a n k szívesen pletykálnak. És vajon magunkat soha ne m látjuk? Mindazok,
akik olyan szívesen mondanak má sokról rosszat, nézze nek magukkal szembe! Aki képe s önmagát megkritizálni, az másokkal szemben is
megér t bb, emberibb. Arr a kell törekednünk, hogy ne csak másokat, hanem önme gunkat is megnézzük, miel tt kritikát mondanánk
embertársainkról. Loyolai Szent Ignác mondja: „A másokon észr evett hiba -e mberi dolog- tükör le gyen számodra, melyb l me gláthatod, mily
rútságot ke ll mé g magadról eltávolítanod.” Ha valakinek hibáját má sok el tt feltárom, tulajdonképpen a saját hibáimat árulom el. Gondoljunk
arra, mekkora fájdalmat, bajt és kárt okozha tunk rágalmazásunkkal, pletykánkkal! A ma gukat keresztényeknek vallók bete gsé ge is a mások
kritizálása. k valójában nem mernek, ill.nem is akarnak az egyházi közösségbe bekapcsolódni. Inká bb mások viselkedé sén rágódnak,
megállnak a küls ségeknél, nem hatolnak beljebb. k a kritikus keresztények, akik azé rt nem mennek templomba, mert szerintük oda csak azok
járnak, akik ráérnek, kiváncsiak. Nem ve sznek részt az egyházközség munkájá ban, mert ott mindenki pletykás, ir így.
Minden embernek joga van a megbecsülésre és az emberi méltóságra. Err l szól a 8. parancs, vagyis: ,,Hamis tanúságot ne szólj
felebarátod elle n!” Ez a parancs tiltja az igazság elferdítését, és kéri az igazság szeretetét. Az említett parancs ellen vétünk a hamis
tanúskodással, megszólá ssal, hízelgéssel, kétszín sé ggel, hazugsággal, árulkodással és alaptalan gyanúsítgatással is. Jézus mondta, hogy Isten
törvényeinek megszegése, mely szívb l ered, és a szavakban nyilvánul meg, be szennyezi az e mbert. Szent Péter apostol els levelében a
köve tkez ket olvashatjuk a rágalmazásról: „Vessetek le tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, írígykedést és minde n
rágalmat!” A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz : ,,Aki csúfot z embertár saiból, megérdemli, hogy a f törvényszék elé állítsák. Ha
valaki má sna k a becsületébe gá zol, megé rdemli, hogy a pokol tüzére jusson...” Mer t nem lehet az kedves Isten el tt, aki feleba rá tját nem szereti.
A keresztény szer etet a kegyelemmel be lénk oltott erény, a legigazibb jóakarat, mert embertársunknak az üdvösségét akarja, és tevékenyen is
szolgálja Krisztus példája szerint.
Az elmúlt na gyböjti id szak a megtérés útjáról szólt, és ezen az úton mindannyiunknak jutott egyengetnivalója. A Húsvét ünne péne k
üze nete az új élet lehet sége. Krisztus feltámadása új életet jelent. Az öntudat mellett a szeretet je llemezze emberi mivoltunkat!
A felebaráti szeretet megfelel jellemz jét az ún. aranyszabály határozza meg: ,,Amint akartok, hogy vele tek tegyenek az emberek, ti
is úgy tegyetek velük!” (Mt 7,12 és Lk 6,3).

Ne feledjük!
*Április 24-én, szombaton 8 órai kezdettel a falu Fejlesztési Csoportja és a Helyi Közösség a FÖLD NAPJA alkalmából munkaakciót
sze rvez a temet ben és az iskola környékén. Aki teheti, vegyen részt a munkaakcióban!
*Április 27-én és 28-án 15,30-tól bérmálási el készületet tart Ft. Pósa László becsei plébános. E két napon 15 órától gyón tatás is
lesz. A r észvétel a bérmálkozóknak és bérmaszül knek kötelez , a szül knek pedig ajánlott.
*A hittanvizsga április 29-én délután 15,30-kor lesz, melyet a püspök atya tart a szül k, bérmaszül k, a Pasztorális tanácstagok é s a
fels s hittanosok jelenlétében.
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*Május 1-jén msgr. dr. Pénzes János sza badkai püspök a 17 órakor kezd d szentmisén 34 fiata lt részesít majd a bér málás
sze ntségében.
*Az els áldozásra május 16-án, a 11 ór akor kezd d szentmisén kerül sor. Az a zt megel z napon, május 15-én 9 órától az
els áldozókat, 10 órától pedig szüleiket vá rjuk szentgyónásra. Idén 15 gyermek le sz els áldozó. Imádkozzunk els áldozóinkért és
bérmálkozóinkért is!
*Májusban mindennap 18 órakor kezd dik templomunkban a Lorettói litánia, júniusban pedig mindennap 7,30-kor a Jézus Szíveájtatosságok.
*Templomunk elejének további felújítását te rvezzük. Ehhe z ké rjük a hívek anyagi támogatását.
Kérjük a híveket, hogy sze ntmise végén, amikor a pap elhagyja a szentélyt, ne r oha njonak szinte egymást taposva kifelé. Ez csak
nálunk van így, a vidékr l érkezett hívek szóvá is tették. Bár addig mar adjunk, míg az orgona szól, más községekben is úgy van.
Ezt a helytelen rohanást sokan azzal indokolják, hogy kés n van a szentmise, mondjuk úgy: „ ebédid ben”, viszont a kés i kezdési id
nem le het a valós kifogás, hiszen a hívek nem haza sietnek, hanem a templom elé cseverészni.

Harangszótól Harangszóig
*Nagyböjti mozzanat
Nagyböjtben Jé zus kínszenvedésére emlékeztünk, ugyanis
évszázados katolikus hagyomány a jeruzsálemi keresztutat
feltüntet állomásoknál Krisztus szenvedé se fölött elmélkedni,
imádkozni. Te mplomunkban Feketevasárnap utáni pénteken
fels s hittanosaink a ,,Nagyböjti mozza nat” keretében
megemlékeztek a Nagyhét esemé nyeir l. Végigjárták az els
keresztutat, melyet Jézus anyja, Mária is vé gigjá rt. A nagyböjti
mozzanat bemutatásával fiataljaink olyan látószöget próbáltak
elénk tárni, mely által a keresztút mindannyiunk életútjává
válhat.

Szentsír

*2004.III.24-én A
halállal vajon minden
bezárul? címmel
Mester Imre szabadkai
teológus el adást
tartott a Faluházban.
*2004.IV.4-én a Szent
Cecília énekkar a
bajsai és a kishegyesi
templomban is
elénekelte a
virágvasárnapi passiót.
A bajsaiak mellett
Kocsis Miklós
kishegyesi kántor is
részt vett az
éneklésben.
*Örvendetes jelenség,
hogy egyre többen
járulnak a
szentségekhez: idé n
Húsvétre a múlt
karácsonyhoz
viszonyítva 30 %-kal
többen gyóntak, és
járultak a
szentáldozáshoz.

Támogatók:
Petrovics József
Ozorák Hugó
Vince János pék
tul. Tó th György Károly
T OPOLYA, RADE KON AR 18.
TEL: (024) 711-060

Ki zárólag a bajsai hívek bels használ atára ki adja a Római Katolikus Plébániahivatal , Bajsa, Felszabadulás tér 1. A
lapot önként es adományokból tartjuk fenn, és k eresk edelmi forgal omba nem kerül. Szerkeszt ett ék: Ft. Brasnyó
Ferenc, Ft. Vi lov Goran, Jósvai Erzsébet és Damján Zsolt. Fel el s szerkeszt : Brasnyó Ferenc plébános.
Számí tógépes el készítés: Damj án Zsolt és Pl ohl Edvin. Lektor: Damján Judit. Soks zorosította a t opolyai FOTO
RIND m t erem . Példányszám: 400.

Megvásárolható a
Plébániahivatalban

