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,,Ne féljetek, nincs a sírban, feltámadt!” Mt 28,5-6
,,Ne féljetek!”- szólt az angyal a Krisztus
üres sírjánál aggódó asszonyokhoz, a megrettent
apostolokhoz és a keresztény néphez. Egyszer már
hallottuk az angyal szózatát, de nem a sír széléről,
hanem a jászolbölcső mellől. „Ne féljetek!”mondta akkor is. ,,Ne féljetek, mert nagy örömet
adok tudtul ma nektek, és majd az egész népnek.
Ma született a Megváltótok, Krisztus, az Úr Dávid
városában” (Lk 2,10-11). Ezen örömhír, azaz Jézus
születése óta 33 év telt el, tele szenvedéssel és
megaláztatássokkal. Siralomvölgy volt az élete, egy
hosszú-hosszú keresztút, amelynek első állomása a
betlehemi jászol szegénysége és elhagyatottsága, az
utolsó állomás pedig a véres verejtékezéssel
kezdődik az Olajfák hegyén. Akinek születését
angyal hirdette Betlehemben, az a bűn és a kárhozat
átkától jött megszabadítani az emberiséget. A pokol
kapui ellen jött harcolni; ránehezedett a bűn minden
gonoszsága és iszonyatossága, áldozati bárány lett,
akinek bűntelen 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). Testét
még aznap sziklasírba helyezték, amelyet
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lepecsételtek, és katonák őriztek.
Mindazok, akik hittek megváltói küldetésében, tanúi voltak megpróbáltatásainak. Csodálkozhatunke, ha szívüket csalódottság és keserűség töltötte meg? Szörnyű lelki kínok sugallták nekik azt, hogy Jézus
sírba szálló testével a megváltás egész műve is a sírba szállott. Kétkedés, lehangoltság és gyötrelem ült a
lelkeken. „Azt reméltük pedig, hogy meg fogja váltani Izraelt. S már harmadnapja annak, hogy ezek
történtek” (Lk 24,21). Ez a csalódottság marcangolta a hívők szívét, a kenetet vivő asszonyokét és az
apostolokét is, ám eljött az égi követ, és mennyei fényben Jézus sírja mellől hirdette a nagy örömhírt: „Ne
féljetek! Tudom, hogy Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre
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 dicsőségébe?” (Lk 24, 25-26).
Legyőzte a bűnt, a Sátánt, a halált! Eleget tett gyarlóságainkért, vétkeinkért, gonoszságainkért.
Megszabadított minket a bűn rabságától és az örök kárhozattól. Ezt jelenti számunkra a Húsvét ünnepe, ezt

hirdeti a feltámadás csodája. Ha nagy öröm volt Jézus születése, akkor mekkora öröm és boldogság az ő
feltámadása. Születésekor kezdődött a megváltás, és szenvedésének első lépcsőfoka, feltámadásakor pedig
az örömök kezdete. Betlehemben Jézus síró gyermek volt, akit szegénysége miatt sajnáltunk. A
feltámadásnál dicsőséges megváltó király, akitől üdvösségünket kérjük. Most értjük meg igazán az Úr Jézus
szavait: „Én vagyok a feltámadás és az élet.” Számunkra a feltámadt Krisztus az örök élet forrása, birtokosa
és kiosztója. Ezt az örök életet sugározta felénk, mikor sírjából dicsőségesen feltámadt, és most, amikor
szentségekhez járulunk; az örök élet zálogát és biztosítékát nyerjük el, mikor a szentáldozásban szent
testével szívünkbe tér. „Ne féljetek, feltámadt!”.
Ilyen gondolatokkal kívánunk kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket minden jóakaratú bajsai
polgárnak.

Örökmécsestől Örökmécsesig
Szent József-nap
Mint minden évben, az idén
sem feledkeztünk meg
lelkipásztorunk névnapjáról.
Szent József-nap utáni
vasárnapon, a szentmise
végén a hittanosok örömtől
sugárzó arccal vették körül
és köszöntötték fel a
plébánost. A verses
köszöntők után József atya
megköszönte a gyermekek
figyelmességét, s cukorkával
lepte meg kis tanítványait.

Isten áldását és Szent József
közbenjárását kérték
plébánosunkra az énekkar
tagjai is. A névnapi
ajándékukat a két legidősebb
tag, Sunyec Margit és Urbán
Erzsébet adta át.

Imádkozzunk papjainkért, papi, szerzetesi és szerzetesnői hivatásokért!

Vörös Mihály: A falusi pap
Dombon a templom,
Papírvirágos és dohos szagú.
Az elhagyatott Krisztus csöndessége
Szúette oltár poros homlokáról
A pap szívén is töviskoszorú.
Ketten a dombon…
A paplak is ily dohos, magányos
De ő a híd a Lélekvárás előtt…
És fölmenőben meg kell, hogy tiporják
Őt is a földnek szúi: a hívek.
Csak áll a szent vár…
Virrasztó mécsese messze hívogat…
Úgy segít két hű keze a papnak
Hegyre nem vágyó bűnt is leszedni
Gondterhes, nehéz fáradtakat….
De őt nem kérdik:
„Kapaszkodóban könnyítsünk neked?
Fölkent a homlok, mégis meghajlik.
Talán a terhünk rádrakott fáját,
Talán a bűnünk verejtékezed?”
Nem szánja őt egy sem,
Hogyha a lelke feljajdul néha,
S a bűnbocsájtást ő is keresi.
Nincs közel testvér, aki feloldoz
S talán a halálos sebet sem köti…
Csend van a dombon,
Magában áll a templom és a lak,
Egymaga szolgál Krisztus Királynak
A robotos népért, elfogyó mécsként
Őrt áll a dombon a falusi pap.

A felújított kereszt megáldása a Sashalmon
Azt
a
természetes
magaslatot, ahol a kereszt áll,
már 1794-ben készült térképen
is Sashalomnak nevezik, amely
1759-től a Vojnits család
birtoka volt.
Ezen a
magaslaton 141 évvel ezelőtt
Bajsai Vojnits Benjámin egy
fakeresztet állíttatott Isten
dicsőségére.
A
plébánia
levéltárában
található
alapítólevélből, amely 1868.
május 1-jén kelt, tudjuk, hogy
az alapító 24 forintnyi összeg
évi 6 %-os kamatával szerette
volna biztosítani a kereszt
gondozását. Az 1900-as évek
elejére a fakereszt elkorhadt,
majd a helyére 1906-ban egy
sóskúti terméskőből készült
kereszt
került,
öntöttvas

Krisztus testtel és INRI feliratú táblával. A kereszt túlélte az első és a
második világháborút valamint az azt követő vallásellenes időszakot is,
mégsem maradthatott meg háborítatlanul. 1988-ban vandalizmus
áldozata lett. Máig ismeretlen személyek ledöntötték azt, csak a
talapzat maradt meg. A Krisztus test is eltűnt akkor. 1998-ban a Sánc
(Krivaja patak) medrének kotrásakor került elő a folyóból, ahová annak
idején bedobták. A kereszt alapítójának kései utódai ekkor határozták
el, hogy Isten dicsőségére és elődeik emlékére felújíttatják e katolikus
keresztény szimbólumot. 2008 késő őszén végeztek a mesterek a
felújítással, azonban a kereszt megáldását az időjárás akkor nem tette
lehetővé.
A Virágvasárnapi szentmisén lelkipásztorunk kihirdette, hogy
nagyhétfőn délelőtt 9 órakor megáldja a felújított keresztet. A jelzett
időpontban összegyűltünk a Sashalom-hídnál. Imádkozva és énekelve
mentünk fel a parton álló kereszthez, ahol lelkipásztorunk ismertette
ennek a katolikus szimbólumnak a történetét, majd imát mondott és
megáldotta a felújított keresztet.

Figyelem!
 Isten segítségével az idén fel szeretnénk újítani az úrnapi kápolnákat. Mint tudjuk, környékünkön
nincsenek sehol téglából épített úrnapi állomáshelyek, csak nálunk, amelyekre mi, bajsaiak büszkék
vagyunk. A felszivárgó talajvíz miatt szinte minden évben újra kell tapasztani, meszelni mindegyik
kápolnát. A tervek szerint az idén cementes malterral kívül-belül újra vakolnánk, és az időjárás
viszontagságainak ellenálló festékkel festetnénk be a kápolnákat, hogy ne kelljen őket minden évben
tapasztani, meszelni Úrnapja előtt. Ezzel megkímélnénk a folytonos teendőktől azokat a híveket is, akik
vállalták egy-egy kápolna gondozását. Sor kerülne a korhadt ajtók kicserélésére, és a tornyok újra festésére
is. Az önkéntes adományokat a következő személyek gyűjtik: Pásztor Magdolna, Kelemen Erzsébet, Szabó
Gizella és Urbán Erzsébet.
 Az elsőáldozás 2009. május 17-én lesz, a 11,30-kor kezdődő szentmisén. Imádkozzunk
elsőáldozóinkért, hogy méltóképpen felkészüljenek e szentség vételére!

Köszönjük a Foto Rind műterem, Ozorák Borbála és a Rózsafüzér Társulat 6. koszorújának anyagi
támogatását. Nekik köszönhetően jelenhetett meg az Örökmécses húsvéti száma.

ÁLDOTT HÚSVÉTET KÍVÁNUNK MINDEN BAJSAI POLGÁRNAK!
SVIM GRAĐANIMA BAJŠE ŽELIMO SRETAN USKRS!
RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ VELKONOČNÉ SVIATKY PRAJEME VŠETKÝM
OBČANOM BAJŠE!

Kizárólag a bajsai hívek belső használatára kiadja a bajsai Római Katolikus Plébániahivatal. A
lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn, és kereskedelmi forgalomba nem kerül. Felelős
szerkesztő: Tóth József plébános. Sokszorosította a topolyai FOTO RIND műterem.
Példányszám: 250.

