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Nagyböjt kezdetére
A nagyböjt a bűnbánat gondolatát
éleszti a szívekben. E szent idő a
nagyobb buzgóság, több imádság és a
lemondás
időszaka,
hogy
így
lelkünkben még jobban felkészüljünk a
húsvéti misztérium megünneplésére.
Hamvazószerdán, nagyböjt első
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 ő 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 tüzétől és a kárhozat
szenvedéseitől! Lélekben megremegve, boruljunk Isten színe elé, és tartsunk bűnbánatot! A hamu
a bűnbánat ősi jele, a hamvazás pedig szentelmény, amely 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 bűneinket eltörlő Jézus szenvedéseit. Bűnösök vagyunk, és ha újra
vétkezünk, újra és újra Jézus keresztre feszítői sorába állunk a bűn elkövetésekor. Attól a
pillanattól fogva tökéletes a bánatunk, amint Jézus iránti szeretetből megbántuk bűneinket.
A nagyböjt tehát bűnbánatot hirdet. A bűnbánat mindkét faját elénk állítja; a halál után a
bűnösre váró pokol képét, és a bűn miatt véressé lett keresztet. Fogadjuk meg az intő szót, és
tartsunk bűnbánatot addig, amíg nem késő! Törődjünk lelkünkkel, akarjunk a bűntől elfordulni,
és szakítani azzal. Igyekezzünk elnyerni a bűnbocsánatot és a föloldozás hatalmas kegyelmét.
Ahhoz viszont, hogy vétkeink bocsánatot nyerjenek, a szentgyónás szentségéhez kell járulnunk!
Bűneinkért engesztelésül önként is ajánljuk fel a böjti parancs megtartását, vagyis; ajánljunk fel
önkéntes imádságot, lemondást és más jócselekedeteket.
A bűnbánat és a vezeklés, e két vezérszó kísérjen mindannyiunkat a nagyböjt szent
napjaiban!

Hamvazószerdán
Porból
lettem,
Uram,
kegyelmedből,
S a porba térek újra meg.
De végtelen szellemedből
Alkottad égi részemet.
Nagy
nemzetek,
népek
kihalnak,
Ledőlnek büszke birodalmak,
Csak lelkem él mindenkoron
Túl a koporsón és a síron!
Óh, fölemel a föld porából
Az a magasztos érzelem,

Hogy a halál sötét honából
Fölszállok egykor győztesen:
Hogy itt minden elmúlandó,
A legnagyobb is pusztulandó,
De örökéltű szellemem
Nem fog meghalni sohasem!
Lehullok az oltár kövére,
S könnyemnek árja megered,
Úgy fáj, hogy bűnnel
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
magasztosabb
részemért,
Kiszáll a sírból győzelemmel,
Aki nem e világnak élt.
Porból lettem, a porba térek,
De soha el nem vész a lélek,
Az élni fog mindenkoron,
Túl a koporsón és a síron!

/Bán Aladár, 1900/

„Ha két napig böjtölsz, ne képzeld, hogy különb vagy annál, aki nem böjtölt. Te böjtölsz, de haragot
tartasz, ő ugyan eszik, de kedves másokkal. Te szíved kínját és gyomrod korgását civakodással emészted
meg, ő mértékletesen eszik és hálát ad Istennek.” (Szent Jeromos)
A bűnbánat szentségéről
Isten azzal mutatta ki irgalmas szeretetét az
emberek iránt, hogy Krisztus szenvedése és
kereszthalála által kiengesztelődött a világgal. Az
Úr a kiengesztelés szolgálatát Egyházára bízta.
Emberi gyarlóságból megtörténhet, hogy a
megkeresztelt ember vétkével megszakítja az
Istennel való baráti kapcsolatot, ezért a keresztség
után elkövetett bűnök megbocsátására az Úr a
bűnbánat szentségét rendelte. Jézus nemcsak
felszólít a megtérésre, hanem megbocsátja a
bűnöket (Mt 9,2-8), és apostolainak /és ez által az
apostolok utódainak: a pápáknak, püspököknek,
papoknak/
megbízatást
ad
a
bűnök
megbocsátására (Jn 20,22-23).
Amikor a bűnös a Szentlélek indítására Istenhez
akar visszatérni, őszintén fájlalnia kell a bűn

megtörténtét, és elutasítania, azzal, hogy többé nem
akar vétkezni (bánat, erős fogadás). Ettől függ a
megtérés valódisága. A bűnvallomással a megtérő a
gyóntató lelkiatya előtt meggyónja bűneit, hogy a
feloldozás által elnyerje azok bocsánatát. Az igazi
megtérés a bűnök jóvátételének komoly szándékával,
az élet megjavításával, és az esetleg okozott kár
megtérítésével lesz teljes. A megtérésnek az a
szentségi útja akkor lesz üdvösségszerző, ha a hívő
minden súlyos bűnét a gyóntatónak meggyónja. A
bocsánatos bűnök leküzdésére, és a kegyelmi állapot
tökéletesítésére is hasznos e szentség gyakori és
buzgó felvétele. Anyaszentegyházunk öt parancsa
közül a harmadik így hangzik: „Évente gyónjál, és
legalább a húsvéti időben áldozzál!” Tartsuk ezt
szem előtt! A nagyböjt folyamán, a gyónóbúcsú
alkalmával, vagy más megfelelő időpontban
végezzük el szentgyónásunkat!

A betegek kenete
Az ember egyik legsúlyosabb próbatétele a testi szenvedés, a fájdalom és a betegség. Isten
gondviselő terve, hogy az ember óvja egészségét, küzdjön a betegég ellen, és tegyen meg mindent a
betegek testi-lelki megkönnyebbüléséért.
Szentírási alapja Szent Jakab könyvében olvasható: „Szomorkodik valaki köztetek? Imádkozzék! Jó kedve
van? Énekeljen zsoltárokat! Beteg valaki köztetek? Hívassa az egyház papjait. Imádkozzanak fölötte, és
kenjék meg olajjal az Úr nevében! A hitből fakadó imádság megszabadítja a beteget, az Úr megkönnyebbíti
őt, ha pedig bűnben van, bocsánatot nyer.” (Jak 5,13-15).
A papok hivataluk erejében tesznek mindent: hitből fakadó imádsággal és olajjal való megkenéssel
az Úr nevében, vagyis az Úr megbízásából, az Úr erejében. A betegek olajjal való megkenése külső
szentségi jel: a Szentlélekkel való belső fölkenésé. E szentség felvételében az élő hit fejeződik ki, amely az
üdvösségre segíti az embert, felszítja az Istenbe vetett bizalmát, megerősíti a gonosz lélek kísértéseinek és a

halálfélelemnek leküzdésében. Az ember az egészségét is visszaszerzi, ha az a lélek üdvösségére válik, és
ha szükséges, megadja a bűnök bocsánatát is.
A betegek kenete nem utolsó kenet! Sokan ezért a téves felfogás miatt nem hívnak papot beteg
hozzátartozójukhoz, nehogy a rokonok, a szomszédok és maga a beteg a „halottak szentségének”
kiszolgáltatóját, és a halál hírnökét lássák a papban. A betegek kenetét felvehetik mindazok, akik
betegségük miatt kérik (öregek és gyermekek is), vagy akikről feltételezhető, hogy kérték volna
(eszméletlen betegek).
Forduljunk nagyobb odafigyeléssel beteg hozzátartozóink, ismerőseink felé!
*

Szeressétek az öregeket
Nagyon szépen kérlek
titeket:
Szeressétek az öregeket!
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat…
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt
szemeket…
Én nagyon kérlek titeket:
Szeressétek az öregeket!
Simogassátok meg a deres
fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos
kezeket.
Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretetet.

Szenvedtek ők már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek!
Én nagyon kérlek titeket:
Szeressétek az öregeket!

Ők is elfogadtak titeket,
Mikor Isten közéjük ültetett.
Azért én kérlek titeket:
Szeressétek az öregeket!

Ne tegyétek őket szűk
odúkba,
Ne rakjátok őket otthonokba.
Hallgassátok meg a
panaszukat,
Enyhítsétek meg a
bánatukat.
Legyen hozzájuk szép
szavatok,
Legyen számukra
mosolyotok.
Én nagyon kérlek titeket:
Szeressétek az öregeket!

Ha majd az örök szeretet
Elhívja őket közületek,
Ti foglaljátok el a helyüket,
Mert ti lesztek majd az
öregek,
S mindazt, mit nekik
tettetek,
Azt adják nektek a
gyermekek.
Azért előre intelek titeket:
Szeressétek az öregeket!
/Óbecsey Gärtner István/

Ők is sokat küzdöttek értetek
Amíg fölnevelkedtetek,
Fáradtak ők is eleget,
Hogy ti módosabbak
legyetek.

Március 26-án délután várjuk az 1930-ban
és korábban született híveinket, majd két héttel
később, április 9-én délután az 1931-ben
születetteket és hozzátartozóikat, hogy hálát
adjanak a hosszú élet kegyelméért. A szentmisék 4
órakor lesznek, előtte gyónási lehetőség. A
szentmise keretében a plébános kiosztja a betegek
kenetének szentségét is. Az ünnepeltek meghívót
kapnak. Sokan nem jöhetnek le a templomba,

egészségi állapotuk ezt ne teszi lehetővé, értük is
imádkozunk, és egyben kérjük őket, hogy ők
otthon imádkozzanak, mert az ima összekapcsol
bennünket: „Az igazak imája kulcs a mennyországoz,
fölszáll az ima, és leszáll az Isten irgalma.”
/Szent Ágoston./

*

A keresztúti ájtatosságról
Nagyböjti péntekeken, a szentmise előtt (negyed 5-től) végezzük ezt a hasznos
és üdvös áhítatgyakorlatot, amelynek célja, hogy emlékezetünkbe idézze Jézus
szenvedését, halálát és feltámadását, miközben végigjárjuk az állomásokat.
Jézus fájdalmas utolsó útjának ábrázolását képeken vagy domborműveken a
ferences rend tagjai terjesztették először. A mai, szokásos 14 állomására az 1600 körüli
évekre nyúlik vissza. 1730-ban XII. Kelemen pápa véglegesítette és hagyta jóvá ezt az
ájtatosságot. Ezt követően került be a templomokba a keresztút állomásainak
(stációinak) ábrázolása képek, illetve domborművek formájában.

Szent József (március 19.)
József Dávid sarja volt. Amikor Dávid király
utódai elvesztették a trónt, közülük sokan
teljesen elszegényedtek. Így Szent József is keze
munkájával volt kénytelen a mindennapi
kenyeret megkeresni. Foglalkozása ács volt.
Életéről keveset tudunk. Csendben és nyugodtan
töltötte napjait. A Szentírás igazságos férfiúnak
nevezi, és ez a legszebb dicsérete. Mint Jézus
nevelőatyja, az isteni Gyermeket ő védte, karjain
hordozta. Gondja volt rá, hogy Jézus és a
Szűzanya jól érezzék magukat. Betlehemben
szállást keres, és szomorkodik, hogy minden
fáradsága ellenére egy elhagyott istállóban jön
világra a királyok Királya. Az álmában
megjelenő angyal intő szavára rögtön felkel és az
isteni Gyermekkel Egyiptomba menekül. Nem
tudjuk, hogy a szent család milyen soká maradt
Egyiptomban,
de
amikor
visszatértek,
Názáretben telepedtek le. Ebből az időből a
Szentírás a 12 éves Jézusról a templomban ismert

történetet beszéli el, és azután teljesen hallgat Szent
Józsefről. Innen magyarázható, hogy Szent József
még Jézus nyilvános működése előtt halt meg.
Milyen boldog halála lehetett Jézus és Mária
közelségében. Szent József a családapák, az iparosok,
haldoklók
védőszentje.
Mindnyájunknak,
de
különösen az üldözöttek és a szegények példaképe
Szt. József. Megmutatta, hogyan kell Istenre
hallgatni, és Isten akaratát teljesíteni. A bajsaiak
mindig tisztelték Szt. Józsefet, különösen a tanyasiak.
Szent József ünnepén a plébános már reggel 6 órától
a gyóntatószékben ült, ugyanis a régi hagyomány
szerint a szálláson élő hívek ezen a napon végezték
el nagyböjti-húsvét előtti szentgyónásukat, és
járultak a szentáldozáshoz. Templomunk nagy- és
lélekharangja is Szent József tiszteletére van
szentelve, ami szintén arra utal, hogy a bajsaiak nagy
tisztelői Szent Józsefnek, mivel a harangokat másmás szent tiszteletére szokták szentelni.
Március 10-e és 19-e között minden szentmise
után elimádkozzuk a Szent József-kilencedet,
amelyet a családokért ajánlunk fel.

*
Gyümölcsoltó Boldogasszony (március 25.)
Az Úr angyala hírül adja Máriának Jézus megtestesülését. Erről mindennap háromszor emlékezik
meg az Egyház a reggeli, déli és esti harangszóban. Az ünnep magyar neve onnan ered, hogy régen ezen a
napon kezdték meg a gyümölcsfák oltását, de a névnek igen szép vallási jelentése van: Isten az emberiség
bűnökben elszáradt, gyümölcstelen fájába beoltotta az isteni természet nemes ágát.

Figyelem!






Templomunkban április 15-én pénteken 14 és 16 óra között gyónóbúcsú lesz. Lesz vendég gyóntatópap
is. Kérjük a híveket, hogy használják ki gyónóbúcsúk lehetőségét szentgyónásuk elvégzésére!
A harmadikos hittanosok május 15-én a fél 12-kor kezdődő szentmisén lesznek elsőáldozók.
Imádkozzunk elsőáldozóinkért, hogy Krisztusnak hűséges tanítványai legyenek!
Templomunkban a bérmálás május 29-én vasárnap a 8 órakor kezdődő szentmisén lesz. Foglaljuk
imáinkba a bérmálkozókat is.
A nagyheti szertartások kezdésének időpontja: Nagycsütörtökön 18 óra, Nagypénteken 15 óra,
Nagyszombaton pedig 19 óra.
Az Örökmécses jelenlegi száma Mészáros Gizellának és a topolyai Foto Rind műteremnek
köszönhetően jelenhetett meg. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon!

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. Számítógépes előkészítés: Plohl Edvin és Damján Zsolt. Lektor: Damján B. Judit. A
lap előkészítésében való közreműködés díjtalan, a megjelentetéséhez támogatásokat köszönettel
elfogadunk. Sokszorosította a topolyai FOTO RIND műterem. Példányszám: 150.

