
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Örömhír a világnak 
 

A nehéz sorsban, gondoktól 
és szenvedésektől gyötört életben 
úgy vágyakozik a lélek egy kis öröm 
után, mint a szomjúságtól eltikkadt 
föld az esőcsepp után. 

Gondoljuk csak el, milyen 
szomorú lehetett  a lelkek állapota a 
Megváltó eljövetele előtt , amikor a 
pogányság a földi dolgokon kívül 
egyebet nem tudott nyújtani, és a 
lelkeket ezen az anyagi világon 
fölülemelni nem volt képes. Az 
anyagi világ azokat sem teheti 
egészen boldoggá, akik azt 
birtokolják, mert a léleknek a 
végtelen után való sóvárgását nem elégítheti ki. Feljegyzések tanúskodnak arról, hogy a pogány világban éppen a 
leggazdagabbak és leghatalmasabbak között volt  divatos az öngyilkosság. Milyen lehetett  akkor a helyzete a 
szegényeknek, betegeknek, szenvedőknek, és az elnyomottak óriási seregének, akik nem ismerték az üdvözítő 
szenvedést, amely tud tűrni az örök jutalom reményében. 

A választott  nép, a zsidóság is eltért a kinyilatkoztatás forrásaitól: a vallásból politikát csinált  az ő farizeusi 
vezetői nyomán, és olyan Messiást várt, aki legyőzi a hódító rómaiakat. Vallásuk lényegét elhanyagolták, és csak a 
külső formákat tartották meg, mint ahogy azt az Üdvözítő mondta: ”Csak szájjal t isztelték az Istent, de a szívükbe 
nem fogadták be.” 

Szenvedtek a lelkek mindenütt, mert Isten befogadása nélkül megnyugvást nem találhattak, és mindenütt 
vágyakoztak valami felvilágosító, megnyugtató és a kétségektől megszabadító gondolat után. Szinte türelmetlenül tör 
ki a próféták ajkán a szó: „Harmatozzatok egek onnan felülről”. Még a pogányok is onnan felülről vártak segítséget, 
költőik sóhajtoztak a regebéli aranykorszak után, amelyben minden ember boldog lesz. 

És akkor csendül meg az angyali szózat a betlehemi pásztorok előtt : „Ne féljetek, örömöt hirdetek nektek! 
Mert ma született  nektek az Üdvözítő!”- az öröm pedig megnyugvást és boldogságot, megelégedettséget jelent! 

Hogy jutunk el ehhez a boldogsághoz? Arra tanít  meg az isteni Gyermek. A mai nehéz, küzdelmes életben mi 
is vágyakozunk az öröm és a megnyugvás után. Hol találhatnánk meg mindezt, mint Őnála, az Ő követésében. Ő Isten 
szent akaratát nézte mindenben: ismerjük fel mi is azt úgy a jó- és balsorsban. „Ő körüljárt  jót cselekedvén” - 
törekedjünk másnak hasznára válni, másoknak örömet szerezni. Ehhez semmi más nem kell, mint jóakarat, ami 
egyedül tőlünk függ. 

Egy nagy tudós mondja: ”…az igazi boldogsághoz elég a kevés tudás, párosulva sok jóakarattal, és a 
legtudatlanabb is éppen olyan könnyen elérheti ezt, mint a legnagyobb tudós.” (Leibnitz). Itt  van az örömhöz, 
megnyugváshoz, boldogsághoz vezető út. Az igazi jóakaraton múlik minden, mint ahogy azt az angyal is hirdette: 
„Békesség a földön a jóakaratú embereknek!” Ezt megértették a pásztorok. Kövessük őket! 
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Az isteni Gondviselésbe vetett  bizalommal kezdjük meg az új évet. Bármennyire is sötét a látóhatár, és bár a 
közeljövőt  túlságosan is aggasztónak látjuk, mégis bizakodó szívvel kell megkezdeni az új évet. 

Most is egyedül az isteni Gondviselésbe vetett  hit  ad biztos tájékoztatót. Ez az a vezérfonal, amely 
végighúzódik az új éven, az égész életen. Az új esztendő elején is ott  áll előttünk, mint hatalmas kérdőjel, mint 
lefátyolozott szobor a jövő. Kérdést kérdésre halmozunk, és úgy érezzük, hogy olyasvalamit ostromlunk, ami nincs, 
mert kérünk, és senki sem könyörül rajtunk, küzdünk, tengődünk, és mindezt egyedül. Akadnak elegen, akik így, a 
sötétben hiába keresik a világosságot, pedig az isteni Gondviselés mindenben eligazít . 

„Még hajatok szálai is számon vannak előttem…” „Minden gondotokat az Úrra vessétek, mert az Úrnak 
gondja van rátok.”(I. Pét 5) így értjük meg igazán az Istent, így vagyunk a világon, dolgozunk, fáradunk azért, mert az 
Isten szeretetből teremtett  minket. Nem azért, hogy nyomorogjunk, tengődjünk, hogy a tengernyi szenvedésbe 
elmerüljünk, hanem azért, mert szeretett . Kisebb-nagyobb keresztekre szükségünk van, hogy annál inkább 
ragaszkodjunk az Úrhoz, az ő keresztjéhez. A bánat, a gond legtöbbször elkomorít , elhomályosítja az értelmet, 
zúgolódás, panasz tör fel a szívekből, de később tisztul a kép, tágul a látóhatár, és az ember úgy érzi, hogy közelebb 
jutott  az éghez. Ilyenkor édes balzsamként hat a lélekre az a tudat, hogy a mindenható Isten a világ gondviselő Atyja. 
Az ember nincs magára, véges eszére, gyenge akaratára hagyva. Ő intézi az ember sorsát, mert egyedül Ő tudja, kinek 
mi a jó. 

A boldog új évet az isteni Gondviselésre kell építeni. Nincs szomorúbb látvány, mint a letört, elcsüggedt, 
minden reménységét elvesztett ember. Pedig hány ezer és ezer ilyen jár ma közöttünk, mert elvesztette hitét, 
bizodalmát Istenben. Csak úgy lesz igazán „boldog” az új év, ha a milliónyi jaj és baj között is az Isten lesz első 
helyen, ha vágyaink, reményeink Őbelé kapcsolódnak, ha az Ő keze vezet a bizonytalan jövő tövises, göröngyös 
útjain is.  

Minden kedves hívőnek kegyelmekben gazdag karácsonyt és áldásos új esztendőt kívánok! 
 

Tóth József atya 
 
 

Loyolai Szent Ignác mondja: 
 

• Soha ne tegyél és ne beszélj semmit, még előbb meg nem gondoltad, tetszik-e az Istennek, használ-e neked, 
épülésére válik-e embertársaidnak. 

• Megbánod a napot, amikor bántod a papot! 
• Isten nem tart mindennap fizetőnapot, de számlát vezet és megfizet annakidején becsülettel. 
• Minél szemesebb valaki mások hibáinak kutatásában, annál hanyagabb saját hibáinak megismerésében. 
• Aki biztosan akar az emberek között működni és forgolódni, az tartsa legfontosabbnak, hogy előzékeny legyen 

mindenkivel szemben, de lekötelezettje ne legyen senkinek. 
• Minél reménytelenebbnek látszik a helyzet, annál jobban kell bízni Istenben: ahol kifogyott az emberi 

segítség, ott kezdődik az isteni. 
• Mi csak arra ügyeljünk, hogy Isten akaratát teljesítsük, Isten majd gondoskodik arról, amire szükségünk van. 

 
 

Örökmécsestől Örökmécsesig 
 

• Az enyhe téli időjárásnak köszönve már februárban folytatódott a templom külső tatarozása a szentélynél. Az 
1962-ben befalazott ablakokat újra kinyitottuk, hogy világosabb legyen a templombelső, búcsúra pedig 
elkészült a templom eleje. Új járda került  a régi helyére a sekrestyéig, valamint elplaníroztuk a templomkert 
plébánia felőli részét, így most az esővíz elfolyik a templom falától. 

 
 

• Nyár folyamán folytatódott a templom külső felújítása a főbejárati résznél. A sekrestyeajtó és a főbejárati ajtó 
korhadt tokját kicseréltük, míg a sekrestyére teljesen új ablakot kellett  csináltatni, mert a régi teljesen 
elkorhadt. Újrafestettük a szentély, a kiskórus és a nagykórus ablakait , valamint a sekrestye- és a főbejárati 
ajtót. A templom két külső oldala maradt még, amelynek elkezdése a hívek adakozásától függ. 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. Köszönet azoknak, akik nem féltek attól, hogy a templomra szánt kiadás miatt 
koldúsbotra jutnak. 



 
Az elsőáldozók 

 
 

 
A bérmálkozók 

 
 

• Negyedik éve már, hogy a karácsonyi csomagok a „Deni” magánkereskedésben készülnek. Az ügyes kezű 
elárusítók ötletesen változatos, ugyanakkor a szegény anyagi keretek közé férő csomagokat állítanak össze 
évről-évre, a gyermekek nagy örömére. A boltban készültek az előző években a Kishegyesre és Feketicsre 
szánt csomagok is, az idén pedig Moravicára és Pacsérra is a fent említett  üzletből „viszi Jézuska az 
ajándékot”. Franciskovic Dejan, bolttulajdonos minden alkalommal jutányos áron adja a csomaghoz valókat. 
Ezúton mondunk köszönetet neki és az elárusítóknak. 

 
 

• A hívek jóvoltából a karácsonyesti szentmisén 140 csomagot osztottunk szét a gyermekek között. A fenyőket 
Herk Anna és Imrity Erzsébet ajándékozta a templomnak. Az ajándékozóknak és a segítőknek itt  is 
köszönetet mondunk! 

 
 



A 2007-es év anyakönyvi hírei: 
 

A keresztség szentségében részesültek:  Dávid EMES E (Ferenc és Gogolák Szuzanna lánya), Gulyás 
DO MINIK (József és Kecskés Beatrix fia), Rakk ADRIENN (T ibor és Jósvai Anita lánya), Krisztanov EGON 
(Róbert és Gubik Anna fia), Tóth REGINA (Árpád és Stoff Melitta lánya), Pletikosic MARTIN (Pajo és Mengyán 
Ildikó fia), Égető DO RINA (László és Vaszlavik Renáta lánya), Horváth ANDREA (Zsolt és Oravec Ibolya lánya), 
Jakab VIKTO R (Norbert és Hajtman Melinda fia), Brada BENCE (Zsolt és Urbán Mónika fia). 

 Elhunytak:  Bosnyákné Mészáros Mária (1934), Safferné Zelenka Margit (1931), Szklenár István (1932), 
Andriskó Margit (1928), Süvegesné Oravec Gizella (1943), Bederkáné Cvitkó Erzsébet (1936), Latyákné Mengyán 
Regina (1921), Ábrahám István (1936), Nagyné Bajúsznás Erzsébet (1924), Kucserkáné Ürge Margit (1921), 
Meneder Mária (1929), Kalapátiné Szekeres Teréz (1943), Juhászné Pécsi Ilona (1932), Dúlityné Janoták Julianna 
(1931), Péicné Bilkovic Mária (1928), Totajevné Bencsik Rozália (1952), Palcsok Ferenc (1942), Pisliné Szabó 
Erzsébet (1927), Kurina Mária (1934), Szűcsné Fürsztner Mária (1921), Hrkné Szakál Julianna (1927), Blazsekné 
Fontányi Erzsébet (1922), Fehér András (1944), Faggyas György (1925), Szukola József (1936), Vízi József (1937), 
Romodáné Serényi Flóra (1934), Fejős Imre (1949), Rakkné Szakál Mária (1932), Papp Menyhért (1934), Brada 
Sándor (1926), Kovácsné Tóth Mária (1926), Csillagné Szungyi Ilona (1919), Lovas Sándor (1935), Szabó László 
(1950). 

Házasságot kötött: Bezzeg Ferenc és Szitás Anikó, Balaton Csaba és Fülöp Gabriella, Rakk T ibor és Jósvai 
Anita, Sztrapák András és Víg Tália, Cesznak Árpád és Rabitovszki Magdolna, Juhász Flórián és Fügedi Magdaléna, 
Égető László és Vaszlavik Renáta, Rontó Krisztián és Túri Dominika. 
 A Plébániahivatal nyilvántartása szerint Bajsa legidősebb katolikus vallású lakosa özv. Hallai Pálné szül. 
Papp Cecília, aki 1912.IX.22-én született , a második legidősebb Csernekné Ocsenás Mária (1919.XII.8.), a harmadik 
legidősebb katolikus pedig Bajsán Kajláné Kovács Ilona (1919.XII.13). Isten éltesse őket még sokáig! 
 

 

Figyelem! 
 

• Január 7-én, Urunk megkeresztelkedésének ünnepén befejeződik a 
karácsonyi időszak, és megkezdődik a farsang, amely február 5-ig tart . Ez 
az időszak a bálak és nyilvános mulatságok ideje, és ebben az időszakban 
várjuk azoknak a fiataloknak jelentkezését is, akik a 2008-as évben 
szeretnének házasságot kötni. A farsangi időszak első napjaiban végezzük 
a házszenteléseket. Aki szeretné megszenteltetni otthonát, az január 7-ig 
jelentse óhaját a Plébániahivatalban. 

• Január 19-én szentségimádás lesz templomunkban. Szentségkitétel a 8 órai 
szentmisén lesz, az eltétel pedig 14 órakor. Használjuk ki ezt a délelőttöt, 
adjuk hálát e szentség alapításáért, és kérjük az Oltáriszentségben rejtőző 
Jézus Krisztus áldásait  mindennapi életünkre. 

• Az elsőáldozás 2008. május 18-án, Szentháromság vasárnapján lesz a 
11,30-kor kezdődő szentmisén. Imádkozzunk elsőáldozóinkért, hogy 
méltóképpen felkészüljenek e szentség vételére! 

 

 
BOLDOG KARÁCSONYT ÉS ÁLDÁSOS ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK 

MINDEN BAJSAI POLGÁRNAK! 
SVIM GRAĐANIMA BAJŠE ŽELIMO SRETNE BOŽIĆNE PRAZNIKE 

I NOVU GODINU! 
VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTLIVÝ NOVÝ ROK PRAJEME 

VŠETKYM OBČANOM  BAJŠE! 
 

 
 

 
Kizárólag a bajsai hívek belső használatára kiadj a a Római Katolikus Plébániahivatal, Bajsa, Templomok tere (Trg 
Oslobođenja) 1. A lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn, és kereskedelmi forgalomba nem kerül. Felelős szerkesztő:  
Tóth József plébános. Sokszorosította a topolyai FOTO RIND műterem. Példányszám: 350. 

 

Köszönjük a Foto Rind 
műterem és Klémán Piroska 
anyagi támogatását. Nekik 
köszönhetően jelenhetett meg 
az Örökmécses karácsonyi 
száma. 

 

 


