
     

 

Örökmécses 
A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA 
IX. évfolyam, 2. (20.) szám  2011. húsvét 

Húsvét ünnepére 
 

Ma van a legdicsőbb győzelem és a legnagyobb öröm 

napja. Ma van az a nap, amelyet csak az készíthetett elő 
számunkra, akinek hatalma végtelen, akinek bölcsessége 
mérhetetlen, akinek dicsősége elenyészhetetlen. Ez az a nap, 
amit az Úr készített számunkra: örvendjünk és vigadjunk az 
Úr e dicső napján, mert ma támadott fel Megváltó Urunk a 
rideg halálból. Jézus, aki három nappal ezelőtt nagy 
szenvedés között halt meg a keresztfán, akit eltemettünk ma 
föltámadott! 

Mi is meghalunk, és mi sem maradunk örökre a halál 
hatalmában. Mi is leszállunk a sírba, de ez minket sem 
rejthet el örökre, a mi lelkünk is elválik testünktől, de nem 
fog attól örökre búcsút venni. Annak szavára, aki őt 
teremtette ismét egyesül az új életre támadott testtel, tőle 
soha többé el nem válik, mert ha Krisztus föltámadott, mi is 
föl fogunk támadni, mondja Szent Pál. Tehát a halál, 
amelynek hatalmát Krisztus megtörte, lelkünket nem képes 
megsemmisíteni, mert az halhatatlan. „Nem halok meg, -
mondja a zsoltáros- hanem élni fogok, és hirdetem az Úr 
cselekedeteit.” (117. Zsolt. 17.). Amit születésemkor egykor a 
földből kaptam, azt halálomkor ugyan visszaadom a földnek, 
ámde lelkemet Istentől nyertem, Istennek adom egykor 
vissza. Lelkünk halhatatlan. Ez gyújt lelkünkbe világosságot, amely elűzi a sötétséget. Mit érne 
életem, ha a halállal végképp elenyészne? Milyen csekély jelentősége lehet egy olyan életnek, amely 
a múlandóság határain túl nem terjed. Milyen méltóságra és boldogságra emel a lélek 
halhatatlanságába vetett hit. Én élni fogok, az én lelkem élni fog és aratni fogja azt, amit testbe 
öltözve vetett. Ha fösvényen vetett, fösvényen fog aratni, ha pedig gazdagon vetett, gazdagon fog 
aratni is. Aki testben vetett, lélekben fogja aratni a kárhozatot, aki pedig lélekben vetett, lélekben 
fogja aratni az örök életet. Cselekedjük tehát a jót, és ki ne fáradjunk, mert annak idején aratni 

fogunk! Lelkünk halhatatlanságát folytonosan szemünk előtt tartva tekintsük és használjuk ezt az 
életet úgy, mint előkészületet a vég nélküli életre. E föld csak helye a mi zarándoklásunknak, a mi 
valódi hazánk a mennyben van, oda legyenek pillanataink, vágyaink irányítva. A Mennyei Atyánál 
készítette el a föltámadott és a mennybe fölment Jézus számunkra a legdicsőbb lakhelyet, ha mi is 
fölkelünk bűneink sírjából, ha elhagyjuk rossz szokásainkat, és ezentúl új, jobb és keresztényibb 
életet élünk. „Ha föltámadtatok Krisztussal…, az ott fennvalókkal elmélkedjetek, ne a földiekről” (Kol. 
1-2.). Ne féljünk, hogy lelkünk jutalmának keresése által földi javainkban kárt szenvedünk, sőt földi 
teendőinket, feladatainkat mindig csak eszköznek tekintsük, amellyel az örökkévalókat, a 
mennyeieket, lelkünk üdvét igyekezzünk megszerezni. Krisztus ígérte, hogy azoknak, akik Isten 
országát, és az ő igazságát keresik, azoknak minden a javukra válik.  

Ilyen gondolatokkal kívánok minden kedves hívőnek áldott húsvéti ünnepeket! 
 

Tóth József plébános 
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A húsvéti gyertya és a tömjén 

  
Minden templomban találunk egy nagyméretű, rendszerint 

művészi kivitelezésű gyertyatartót, amelyen a díszes húsvéti gyertyát 

tartják. A felékesített gyertyán a kereszt, az alfa és omega betű, 
valamint az évszám látható. Az alfa és az omega a görög ábécé első és 

utolsó betűje. Miért e két betű? A választ a szentírásban megtaláljuk: 
„Én az Alfa és Omega vagyok, a kezdet és a vég, mondja Isten, az Úr, aki 
van és aki volt és aki eljövendő, a Mindenható” (Jel 1,8).  

A nagyszombati szertartás keretében a templom kapujánál a tűz 
megszentelése után a pap kereszt alakban öt tömjéncsomót szúr a 

gyertya törzsébe, majd az alfa (Α), az omega (Ω) jelét, és az évszámot írja 
rá. Ezután a megszentelt tűzzel meggyújtja a gyertyát, és a következőket 
mondja: „A dicsőségesen feltámadt Krisztus világossága oszlassa szét 
szívünk és elménk homályát.”  A húsvéti gyertya Krisztust jelképezi, aki 
a világ világossága. A gyertyát ezután körmenetben viszik be a 

templomba, miközben a pap háromszor megállva énekli: „Krisztus 
világossága”. A gyertyát a szentélybe érve az oltár közelében helyezik el, 

majd a pap elénekli a Húsvéti Öröméneket, az Exultetet. A húsvéti 
időben minden szentmisén, egész évben pedig minden kereszteléskor 
meggyújtják a húsvéti gyertyát. Pünkösdig az oltár közelében marad, 

majd az év többi részében a keresztelőkútnál található meg. A húsvéti 
gyertya minden korban a feltámadt Üdvözítőt jelképezte, aki a 

megváltás művével az emberiséget kivezette a bűn rabságából, amint a 
választott népet a tűzoszlop vezette ki egyiptomi fogságából. A tömjén a 
tömjénfa mézgás, illatos gyantája (angyalok könnye), amelyet már az 

ókorban kereskedők szállítottak Délnyugat-Arábiából (Sába) a Római 
Birodalomba, és meglehetősen drága illatszernek számított, ezért a 
gazdagságot is jelképezhette. Használatával a liturgiában azt jelezzük, 

hogy minden gazdagságunkat az Istennek ajánljuk, de szimbolikus 
kifejezése a szentek imáinak is: „Amint a tömjén füstje felfelé száll, úgy 

száll a mi imánk is Isten trónusa felé”. Az eucharisztia, az oltár és az 
evangéliumos könyv megfüstölése (incenzálás) tehát Krisztus imádását 
jelenti, a pap és a hívek incenzálása pedig a tisztelet jele. 

 
„Ha Krisztussal meghaltunk, 

Hisszük, hogy vele együtt élünk is. 
Tudjuk, hogy Krisztus föltámadt a halálból, 

Többé nem hal meg, 

A halál nem lesz többé Úrrá rajta. 
Halálával egyszer s mindenkorra meghalt 

A bűnnek, élve azonban Istennek él. 

Ezért tekintsétek magatokat is úgy, 
Hogy meghaltatok a bűnnek, 

De éltek az Istennek Urunkban, 
Jézus Krisztusban.” 

Róm 6,8-11 
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A szabadkai szentkútnál jártunk 

 
Április 2-án a pacséri, 

bácskossuthfalvi és bajsai hívek 
meglátogattuk szabadkai szentkutat. 

Nekünk csak hallásból volt ismert ez a 
kegyhely. Meglepetésünkre nagyon 
szépen kiépített szabadtéri oltár, tetővel 

és ülőhelyekkel ellátva. 11 órakor 
kezdődtek a programok. Érkezésünk 

után a kegyhely gondnoka, Kopilovic 
Andrija atya üdvözölt bennünket. 
Kedves szavakkal köszönte meg, hogy 

megjelentünk, majd elmondta, hogy őt 
már gyermekkorában ide hozták szülei, 
nagyszülei. Már akkor sajnálta az akkori 

híveket, mert nem volt tető, csak a kis 
kápolna a forrás mellet, és ha eső esett, 

megáztak. Szavai szerint tizenéves korában azt álmodta, hogy van tető a szentkút felett. 
Majd tervezgetni kezdett: „Ha pap lennék, talán meg is valósíthatnám”. Az égiek 
segítségével pap lett belőle, és megépíthette azt a szép kegyhelyet. A köszöntő után 

elvégeztük a keresztutat. Mivel a 2011-es év a család éve, a családban betöltött 
szerepünkről elmélkedhettünk a keresztút alatt. Vajon mi olyan türelmesen visszük 

keresztjeinket, mint azt Jézus vitte? Ezután gyónási lehetőség volt a szabadban az oltár 
mögött, közben elimádkoztuk a fájdalmas rózsafűzért is. Ezt követően Szöllősi Tibor atya, a 
székesegyház káplánja beszélt a családi élet viszontagságairól. Elmondta, hogy mennyire 

mérgezi a család életét, ha nem figyelünk eléggé egymásra. Ezért elég, ha meghallgatjuk a 
másikat, ha elbeszélgetünk vele, valamiért megdicsérjük, segítünk a problémái 
megoldásában, szeretetet, figyelmességet mutatunk felé. A szentmise előtt közösen 

elénekeltük a zsolozsmát, ami meglepően jól sikerült az énekkar tagjainak köszönhetően. 
Párszáz hívő mind bekapcsolódott az éneklésbe abból a füzetből, amit ott kaptunk és haza 

is vihettünk. 5 órakor kezdődött a 
szentmise, a püspök helyettessel és 
legalább 20 lelki atyával. Ha ennyi 

ember együtt imádkozik, énekel, 
valami leírhatatlan lelki élménybe 
van része a híveknek. Nagyon szépen 

köszönjük lelki atyánknak és 
minden szervezőnek, hogy 

eljuthattunk ezen a szép napon erre 
a kegyhelyre, aminek szépségéhez 
még a kedvező időjárás is 

hozzájárult. 
 

Szabó Gizella 
Fotó: Vékony Zoltán 
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Örökmécsestől Örökmécsesig 

 

Nyolcvanévesek és nyolcvan fölöttiek hálaadása 
 

Március 26-án templomunkban második alkalommal gyűltek össze a 81 évesek és 
náluk idősebbek (1930-ban és korábban született) hívek, majd két héttel később a 80 
évesek (1931-ben születettek) szentmisére hálát adni a hosszú élet kegyelméért. Plébános 

atyánk szeretettel fogadta őket, szívhez szóló szentbeszédet intézett hozzájuk. A szentmise 
keretében kiosztotta a betegek kenetét, valamint  szentképet, és egy-egy szál virágot adott 

ajándékba az idős híveknek. Mindkét alkalommal a szentmise után a hittanteremben 
társalgásra és szerény megvendégelésre is sor került. A megható összejövetelek hangulatát 
még felemelőbbé tette Kókity Lilla szavalata. 
 

       
 

 A nyolcvanévesek... ...és nyolcvan fölöttiek az oltár előtt 
 

Gyűjtés a templom belső felújítására 
 

Templomunk belső terét fennállásának 195 éve alatt háromszor festették ki: 1816-
ban, amikor megépült, 1907-ben és 1962-ben. A legutóbbi festés óta 49 év telt el. 

Elérkezett az idő, hogy a templom külső felújítása után gondoljunk annak belső felújítására 
is. Gyermekeinknek, unokáinknak úgy kell átörökíteni a templomot, ahogy mi örököltük 
szüleinktől, nagyszüleinktől. 2016-ban lesz a templom 200 éves. Erre a kerek jubileumra 

szép lenne, ha a templombelső is megújulna, új köntöst kapna. Az elképzelés szép, de sok 
áldozat és pénz kell hozzá. Sok pénz kellett a toronysisak cseréjéhez, a templom külső 
falainak felújításához, a plébániaépület külső-belső átfestéséhez is, de Istennek segítsége 

megmutatkozott, minden munkán látszott az ő áldása, ezt mindennap lehetett érezni. 
Alapítványok támogatásából és a jó hívek adakozásából végezhettük el a felújítási 

munkálatokat. Fogjunk ismét össze, mutassuk meg, hogy a 200 éves évfordulóra a 
templombelsőt is felújítjuk! A jubileumig még öt év van hátra, de a belső festés sokba fog 
kerülni, ezért ezennel gyűjtést hirdetünk a templom belső felújítására. Az adományokat 

2011. május 1-től lehet befizetni a Plébániahivatal irodájában. A befizetéshez kérjük, 
hozzák magukkal a hitközségi könyvecskét is, amelybe bejegyezzük az adományozott 

összeget. 
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Kivonatok Egyházmegyénk Egyházközségeinek Szabályzatából 
 

Az Egyházközség teljes jogú tagjai azok a keresztény katolikusok, akik az illető 
plébánia területén élnek és emellett az evangélium tanítása szerinti keresztény életre 
törekednek, és hajlandók az Egyház anyagi szükségleteire adakozni a Szabályzat és saját 

anyagi lehetőségeik szerint. (3. sz.) 
 
Minden családnak kell, hogy legyen Családi Könyvecskéje, amely tartalmazza a 

családtagok személyi adatait, és ebbe a könyvecskébe jegyzik be az önkéntes 
hozzájárulások összegét is. A Családi Könyvecske hivatalos egyházi okmány, amelyet a 

vallási szertartások /keresztelő, esküvő, temetés és hasonló/ alkalmával be kell mutatni a 
lelkésznek. (10. sz.) 

 

Az Egyházközség teljes jogú tagjainak joguk van minden egyházi szolgáltatásra, mind 
a közösre, mind az egyénire. A korlátozott jogú tagoknak csak a szentséget és 

szentelmények felvételére van joguk minden külön ünnepélyesség /pl. búcsúztató, külön 
harangoztatás/ nélkül. (13. Sz.)  

 

Megszűnik az egyház teljes jogú tagjának lenni, aki nem teljesíti vallási 
kötelezettségeit, és aki két évre visszamenőleg nem rendezte anyagi hozzájárulását. Ezt a 
mulasztást utólag lehet pótolni (14. sz.)  

 
A hozzájárulás egységes elveként egy évre szóló adományként elvárjuk a 18 éven 

felüli családtagok jövedelmének fél százalékát (0,5 %), vagy egy napi napszám értékét. A 
földművesek a következő normákhoz is tarthatják magukat: 5 kg búza ára egységenként. 
Egy-egy egységet képez minden katasztrális hold, minden ház és minden 18 éven felüli 

családtag. (29. sz.) 
 

Természetesen ez csak egy javaslat, bárkinek bármilyen összegű adományát hálás 
köszönettel fogadjuk, és Urunktól, az Istentől ennek százszoros jutalmát kérjük az 
adományt adók számára. 

 
A hívek rendszeres anyagi hozzájárulása az Egyházközség fenntartásához önkéntes 

jellegű. Senkit sem lehet kényszeríteni, hogy hozzájárulást adjon. Aki viszont az 

Egyházközség fenntartásához nem járul hozzá, annak nem lehetnek külön 

követelései sem, csak a szentségek és szentelmények felvételére van joga, minden 

ünnepélyesség nélkül. Mivel a temetés is szentelmény, így mindenki igényelheti, a 

korlátozott jogú tagok kántori szolgálat és harangozás nélkül. Ebben az esetben a plébános 

ingyenesen végzi el a rövid temetési szertartást. 

Az utóbbi időben több temetést a hozzátartozók „elfelejtettek” kifizetni. Megígérték, 

mégis elmaradt.  Ezért 2011. május 1-től kezdődően a temetési tiszteletdíj teljes 
összegét a temetés előtt kell kifizetni, ellenkező esetben nem fognak szólni a 
harangok és búcsúztatóra sem tarthatnak igényt! 
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Emlékeztető! 

 
 Április 29-én, pénteken 18 órától szülői értekezletet tartunk a hittanteremben az 

elsőáldozók, május 6-án, szintén pénteken 18 órától pedig a bérmálkozók szülei 

részére. 

 

 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. 

 

 Április 24-én, Szent György-naptól Szent Mihály napjáig (szeptember 29.) az 

Úrangyalát  reggel 4 órakor, este pedig 8 órakor imádkozzuk. 

 

 Május 19-e szentségimádási nap. A Szentség-kitétel a 8 órai szentmisén, az eltétel 

pedig 18 órakor lesz. 

 

 Az Örökmécses jelenlegi száma a Rózsafüzér Társulat 5. koszorújának és a topolyai 

Foto Rind műteremnek köszönhetően jelenhetett meg. Isten áldása legyen az 

adakozókon és az adományokon! 

 

 
 

Örökmécses  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: 300. 

ÁLDOTT HÚSVÉTOT KÍVÁNUNK 
MINDEN BAJSAI POLGÁRNAK! 

 
SVIM GRAĐANIMA BAJŠE 
ŽELIMO SRETAN USKRS! 

 
RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ VELKONOČNÉ 

SVIATKY PRAJEME VŠETKÝM OBČANOM  BAJŠE! 


