
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dicsőség a magasságban Istennek! 
 

Üdvözlégy, karácsony szent angyala! Milyen 
ünnepélyesen jelentetted nekünk a jó hírt: ,,Íme, nagy 
örömet hirdetek nektek, melyben minden népnek része 
lesz... Dicsőség a magasságban Istennek!” Végig 
harsogott ez a szózat az egész földön, és a távoli 
századok is tudomást szereztek róla. Üdvözlégy, 
karácsony szent angyala!  Milyen örömmel hirdetted ki 
a betlehemi jászolnál a mi életcélunkat, örök 
rendeltetésünket, hogy adjuk meg Istennek a 
dicsőséget!  

Dicsőség a magasságban Istennek! Ez az egész 
teremtés célja, rendeltetése, a kezdete és vége: 
,,Dícsérjétek az Istent!” Az egek hirdetik Isten 
dicsőségét és erősségei kezeinek munkáját. Isten 
dicsősége a teremtett  világ kezdete és vége, az ő 
dicsősége betölti a világmindenséget.  

Az emberiség, sajnos, elárulta és beszennyezte 
saját dicsőségét. Kevélységében a porba hullott , és 
lázadása által a teremtő Istenhez méltatlanná vált . Ezt 
nevezzük bűnnek. A bűn árulás, lázadás Isten ellen. 
Isten maga jött  le, hogy megváltson minket. Ezt hirdette 
világgá az egyház az ádventi szent idő alatt . ,,És az Ige 
testté lett, és közöttünk lakozék, és mi láttuk az ő 
dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, 
telve kegyelemmel és igazsággal.” A názáreti Kisded 
ismét helyre állít ja a jó viszonyt Isten és ember között. 
Ez a gyermek megadja a Mennyei Atyának helyettünk 
az Őt  megillető dicsőséget, fölajánlja hódolatát a föld 
porából, a lesüllyedt emberiség szegénységéből a 
Mennyei Atyának. És mint új zsoltár, az egész világ nevében harsog az ég felé a ,,Gloria”, dicsőség a magasságban 
Istennek és a ,,Pax”, a békesség a jóakaratú embereknek. Üdvözlégy, karácsony szent angyala!  Ki nekünk oly 
világosan hirdetted az élet feladatát, hogy megértsük, és ezen az úton találjuk meg boldogságunkat.  

Urunk, Istenünk, add meg nekünk a kegyelmet, hogy a Te isteni Fiad színe előtt , itt , a betlehemi jászolnál 
megtanuljuk, hogy nincs más keresni valónk itt  a földön, és nem is akarunk keresni mást, csak a Te dicsőségedet. 
Tudjuk, hogy ebből megjön számunkra a béke itt a földön és egykor az örök boldogság az égben. 

Ilyen gondolatokkal kívánok minden hívőnek és minden jóakaratú bajsai polgárnak boldog karácsonyi 
ünnepeket a Kisjézus bőséges áldásával. 
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Az új év küszöbén 
 

Az életünk folytonos búcsúzás. Morzsoljuk és temetjük az éveket egymás után. Földi vándorutunkon 
bármennyire is szeretnénk megállapodni, amikor szívünk és lelkünk örömmel, nyugalommal van telve -, nem 
lehetséges az, folytatni kell a vándorutunkat. Búcsúznunk kell a gyermekkortól, majd az ifjúságtól, az élet örömeitől 
és szenvedéseitől, majd magától az élettől is. Egy azonban mindig megmarad a lelkünkben; mindig valami jobbat 
várunk, keresünk és remélünk. Ez jut kifejezésre, amikor boldog új évet kívánunk egymásnak. 

A régi esztendő küzdelmeivel és szenvedéseivel, törekvéseivel és csalódásaival a sírba szállott; jön egy újabb,  
és az annyiszor csalódott ember új reményekkel lépi át az új év küszöbét. Így megy ez egészen a sírig. Miért? Mert az 
ember lelkébe van vésve az érzés, hogy valami magasabbra, jobbra született , mert egy belső hang mondja neki: 
,,Törekedj a boldogságra, mert te arra vagy rendelve.” Mivel ezt minden ember érzi, valami olyanban kell lennie a 
boldogságnak, amit minden ember elérhet. Hol van tehát ez az igazi boldogság? Itt  a földön nincs, mert a földi 
élvezetekkel, pillanatnyi örömökkel az igazi boldogságot nem lehet elérni. Hol van az igazi boldogság? Nincs is olyan 
messze; csakhogy mi nem akarjuk észrevenni, vagy pedig, ha megismertük, nem tudtuk eléggé megismerni. A 
karácsony figyelmeztet minket: ,,Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött  Fiát adta érte, hogy mindazoknak, akik 
hisznek benne, örök életük , azaz örök boldogságuk legyen.” Az új év hajnalán egyházunk egy nevet ad nekünk, 
amely megmutatja az utat az igazi boldogsághoz, és ez a név a JÉZUS  név. Ő szól azokhoz, akik gondokkal terhelve, 
téves úton keresik a boldogságot. “Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik meg vagytok terhelve, én felüdítlek titeket!’’ 
Kövessetek engem:,, Én vagyok az út, az igazság és az élet”. ,,Tanuljatok tőlem..., és nyugalmat találtok lelketeknek.” 
A lélek békéje és nyugalma pedig már itt  a földön is megbecsülhetetlen boldogság. Az út a boldogságra tehát nem 
abban van, hogy az ember elmerüljön a vagyon, a hatalom, a dicsőség és az élvezetek által nyújtott örömökben, 
hanem a mérsékletességben, a lemondani tudásban. Ezt mind elérjük, ha van bátorságunk a világ kísértéseivel 
szembeszállva az Úr Jézus példáját követni. A szentírás szerint a földi élet nem kirándulás, hanem háborúskodás 
lelkünk ellenségeivel szemben. És erre adjon erőt  az Úr Jézus szava: ,,Aki velem szenved, az velem fog  
megdicsőülni”. 

Két évezred múlt el azóta, hogy Betlehem felett kigyulladt egy csillag, és sohasem halványuló fénnyel ragyog 
előt tünk, és mutatja az utat az isteni Üdvözítő! Ez a betlehemi csillag  legyen vezérünk az új esztendőben! 

 
 

Lourdes 1858-2008 
 

Egyházunk szerte a világon, az idén is megemlékezett  a Boldogságos Szűzanya Lourdes-ban (Lurdban) 
történt megjelenéséről, de nemcsak a kilenced alatt , hanem az év folyamán több alkalommal is. Elevenítsük fel a 150 
évvel ezelőtt  történteket! 

Franciaország déli részén, a pireneusi hegylánc lábánál 
fekszik Lourdes városka. Nem jelentős hely, mégis vágyakozással 
tekint felé az egész katolikus világ. Itt  jelent meg 1858-ban több 
alkalommal a massabielle-i barlangban egy szegény pásztorleánynak, 
Soubirous Bernadettnek a Boldogságos Szűzanya. 1858. február 11-
én a 14 éves Bernadett elindult az erdőbe tűzifát gyűjteni szegényes 
otthonuk fűtéséhez. Húga és barátnője is vele tartottak. Miközben 
magára maradva elindult, hogy átkeljen a Gave folyócskán, egyszerre 
csak egy barlang felől zúgást hallott. Amikor odatekintett , egy felhőn 
álló hölgyet pillantott  meg ragyogó fehérségben. A jelenés február 
14-én megismétlődött, ill. 18-án is, amikor Bernadett ismét a 
barlanghoz ment. A csodás események híre ekkorra annyira elterjedt, 
hogy több ezren tolongtak a barlang előtt . A Hölgy arra kérte 
Bernadettet, hogy 15 napon át mindennap látogasson el a barlanghoz, 
és miután a lány igent mondott neki, hozzátette: „Nem ebben a 
világban ígérek boldogságot, hanem a másikban.” A kis látnok ígérete 
szerint mindennap visszatért  a jelenés helyszínére. Nagy 
megpróbáltatás volt  ez számára, mert kezdetben a családja, később 

pedig a rendőrség tiltotta azt neki. Minden alkalommal a Hölgy nagy jósággal beszélt  hozzá, azonban kilétét nem 
fedte fel. Február 15-én a 9. jelenés alkalmával az Asszony arra kérte Bernadettet, hogy kaparja meg a földet. Ekkor 
feltört néhány csepp víz, és így keletkezett  a csodálatos kút első vízsugara. Február 26-án a fehérruhás Asszony arra 
kérte kis pártfogoltját, hogy csókolja meg a földet. Bernadett engedelmeskedett. A későbbiekben tömegek követték 
ebben, s a szokás mindmáig tart. Március 2-án a Hölgy megparancsolta: „Menj el a plébánoshoz, és mondd meg neki, 
hogy építsenek ide egy kápolnát!” Bernadett összeszedte minden bátorságát, és elindult plébánosához, hogy 
végrehajtsa a nehéz feladatot, ugyanis abban az időben jobban félt  plébánosától, mint a rendőröktől. A plébános, 
akihez fordult, csúnyán megfeddte őt . Azt követelte, hogy Bernadett kérdezze meg a Hölgyet, hogy ki is ő valójában. 

A felújított Lourdes-i barlang 
templomunkban 



Március 25-én a fehérruhás mennyei látogató végül válaszolt a leányka kitartó kérdéseire, és felfedte magát. Így szólt: 
„Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás” A titok feltárult . Bernadett, az egyszerű kislány volt a méltó arra, hogy hallja a 
kijelentést. IX. Piusz pápa négy évvel korábban hirdette ki hittételként a Szentszűz szeplőtelen fogantatását. Lourdes, 
a kis hegyi városka szent örömmel telt  meg, hogy az égi Anya kegyes volt éppen hozzájuk leszállni. A plébános nem 
ellenkezett  többé. Fölfedte magát a titokzatos jelenség. A 17. jelenés előtt  Bernadett elragadtatásba esett . Szokása 
szerint most is egy égő gyertyát tartott  jobb kezében, miközben bal kezét oly módon közel tette, hogy a láng több,  
mint negyed órán át égette tenyerét. Az elragadtatás végén a jelenlevő orvos a lányka kezén semmilyen égésnyomot 
nem talált . A 18. jelenés július 16-án történt, és ez volt az utolsó alkalom. A jelenések helyszínén nemsokára 
hozzáfogtak egy templom építéséhez, amely 1866 májusára készült el. 1866. július 7-én Bernadett zárdába vonult, ott 
is halt  meg 1879. április 16-án, életének 35. évében. Bernadettet XI. Piusz pápa 1933. december 8-án ünnepélyesen 
szentté avatta. 

A Szűzanya iránti t iszteletből több templomban, köztük a mi templomunkban is elkészítették a lourdes-i 
barlangot, amely valójában a jelenés helyszínének és résztvevőinek kicsinyített  mása, emlékeztet bennünket újra meg 
újra, hogy Isten velünk van, és Szűzanyánk közbenjár, imádkozik értünk. 

Röviden a bajsai templom lourdes-i barlangjáról: A mai barlang helyén raktár volt , seprűk, lapátok és egyéb 
segédeszközök részére. 1938-ban Klinkó István és neje 2000 dináros adományából Barna Lajos topolyai szobrász 
elkészítette a Szűzanya szobrát, a raktárt  pedig átalakították barlanggá. 1958-ban, a lourdes-i jelenés 100. 
évfordulójára elkészült Bernadett szobra is, a vasajtóval és a többi díszítéssel együtt. Azóta 50 év telt  el. Az egész 
barlang igen rossz állapotban volt már. Az idei 150 éves jubileumra felújítottuk. 

Szűzanyánk, könyörögj érettünk! 
 
 

Örökmécsestől Örökmécsesig 
 

• Május 6-án villámcsapás érte templomunkat. A 
harangok villamos vezetékei porrá égtek, és 
tönkrement a harangozást vezőrlő automatika is, 
a hangosító berendezéssel együtt. Ezenkívül 30 
izzót kellet kicserélni a templomban. Pünkösdre 
megtörtént a harangok újravillamosítása, még 
korszerűbb vezérléssel. A hangosító berendezés 
alkatrészhiány miatt még javítás alatt  áll. A 
villámcsapáshoz még annyit: Akit Isten szeret, 
azt próbára teszi! 

• Templombúcsúnk napján az idén is zsúfolásig 
megtelt  a templom. Ez alkalommal hat pap 
mutatta be a szentmisét: Gyetvai Imre, Brasnyó 
Ferenc, Utcai Róbert, Kozma Róbert, Večerin 
Slavko és Tóth József lelkipásztorok. Az ünnepi 
szónok ft . Večerin Slavko Általános Helynök 
volt. Ezúton is köszönjük neki a szívhez szóló 
szentbeszédet. 

• Ügyes, szorgalmas kezeknek köszönhetően 
szeptemberben új, kényelmes párnák készültek a 
templompadokba a régi tarkabarka, elnyűtt  és sok 
helyen molyos párnák helyére. Templomunk 
belseje így még szebb lett , és a híveknek sem kell 
dideregniük a padokban a téli hónapokban tartott 
szentmiséken. 

• Karácsony előtt  sor került a plébánia bejárati 
ajtajának kicserélésére. A régi ajtó 1924-ben 
készült, mára teljesen elkorhadt.  

• Ötödik 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. Ebben 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 ajándékokat”. 
Franciskovic Dejan, bolttulajdonos minden alkalommal jutányos áron adja a csomaghoz valókat. Deninek 
külön köszönjük az ajándékokba csomagolt almát is.  

Az elsőáldozás - 2008. május 18-án 

Búcsúi szentmise - 2008. augusztus 15. 



• A hívek jóvoltából a karácsonyesti szentmisén 130 csomagot osztottunk szét a gyermekek között. Az egyik 
fenyő Tóthné Rakk Erzsébet adománya, a másikat a hittanterem elől vágtuk ki. Az ajándékozónak és a 
segítőknek itt is köszönetet mondunk! 

 
 

Figyelem! 
 

• December 27-én, Szent János evangélista (a bortermelők védőszentje) napján, a 10 órási szentmisén sor kerül 
az új bor megáldására.  

• Január 6-án kezdődnek a házszentelések. Aki szeretné megszenteltetni otthonát, az január 7-ig jelentse óhaját 
a Plébániahivatalban. 

• Az elsőáldozás 2009. május 17-én lesz a 11,30-kor kezdődő szentmisén. Imádkozzunk elsőáldozóinkért, hogy 
méltóképpen felkészüljenek e szentség vételére! 

 
 

A 2008-as év anyakönyvi hírei: 
 

A keresztség szentségében részesültek: Kovács KRISZTIÁN (Frigyes és Bábi Éva fia), Bezzeg FERENC  
(Ferenc és Szitás Anikó fia), Dúlity ERIK (Szabolcs és Apró Dianna fia), Ugrai CSENGE-VIRÁG (Krisztián és 
Blinka Gabriella lánya), Juhász LARA (Flórián és Fügedi Magdaléna lánya), Szűcs MARINA (Marko és Bilics Nata 
lánya), Juhász MARKO  (Róbert és Veremjova Tatjana fia) Vojcsena RAMÓ NA (Dániel és Kucserka Tünde lánya), 
Rehorn ADRIÁN (András és Medić Vesna fia), Balaton BARBARA (Csaba és Fülöp Gabriella lánya), Petrovics 
ALBERT (Árpád és Mucsi Éva fia), Križanović  JASMINA (Joso és Juhász Rózsa lánya), Cesznak SZENDI (Árpád 
és Rabitovszki Magdolna lánya) 

Elhunytak: Tutić Malešević Katalin (1942), Krisztanov József (1948), Kurina Gyula (1942), Mészáros 
Sándor (1928), Bajúsznás József (1927), Dömöndiné Bélik Mária (1924), Juhászné Bélik Julianna (1922), Tutić 
Pranić Veronika (1940), Bagány István (1926), Institórisz János (1926), Mlinárikné Dúlity Julianna (1922), Ajándi 
Antal (1932), Jakab János (1923), Petrásné Mészáros Katalin (1942), Hulaláné Zsömböri Erzsébet (1944), Jakabné 
Bajcsi Julianna (1932), Szvitlák Rozália (1973), Kovačević Vladimir (1962), Pivarcsikné Tóth Etelka (1936), Süliné 
Laluja Mária (1933), Kovács József (1920), Süli György (1926), Vince István (1928), Kovačevićné Štrljić Ana 
(1940), Nagyné Dobróka Rozália (1929), Turucné Pelle Erzsébet (1924), Hallainé Papp Cecília (1912), Rakk János 
(1931), Kovács János (1931), Blázsekné Tomajek Lujza (1929) 

Házasságot kötött: Vass Krisztián és Petrás Izabella, Dúlity Szabolcs és Apró Dianna, Borúzs T ivadar és 
Damján Judit, Németh Ferenc és Dúlity Natália. 
 
 
Köszönjük a Foto Rind műterem, Klémán Piroska, Ozorák Borbála és a Rózsafüzér Társulat 6. koszorúja anyagi 
támogatását. Nekik köszönhetően jelenhetett meg az Örökmécses karácsonyi száma. 
 

 
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 kiadja a bajsai Római Katolikus Plébániahivat al. A 
lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn, és kereskedelmi forgalomba nem kerül. Felelős  
szerkesztő: Tóth József plébános. Sokszorosította a topolyai FOTO RIND műterem. 
Példányszám: 350. 

 

 


