
  

 
 

A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA 
IX. évfolyam, 4. (22.) szám  2011. november 1. 

Örökmécses 

Mindenszentek ünnepére 

Ezen az ünnepen együtt örvendezünk az üdvözült lelkekkel, akik már 

megvívták a földi harcot. Abból a reményből élünk, hogy egykor mi is köztük 

leszünk. A keresztény ember számára a koporsó nem jelenti a fonalak 

végleges megszakadását. A szentek közösségében az élők és a holtak továbbra 
is egybetartoznak. A szenvedő lelkekről való gondoskodás a keresztény 

katolikus család közös imáiban és miseszolgáltatásaiban nyilvánul meg. 

Ennek az ünnepnek az öröme a délutáni órákban szomorúságba hajlik: a 

temetőbe megyünk, gyertyát gyújtunk halottaink sírján, vagy odahaza 

gyújtunk annyi gyertyát, ahány halottra gondolunk. Azért imádkozunk, hogy 

elhunytjaink a tisztítótűz átmeneti állapotából az örök világosság fényébe 
jussanak, mindenszentek társaságába. 

A szentekről: Szentnek mondjuk azt, aki tiszta a bűntől és annak 

minden átkától. Szent az, aki a jót szereti, s a rosszat megveti. Azért a 

legszentebb az Isten, mert ő a legtökéletesebb jóság, azért nevezzük szentnek 

azokat az embereket, akik Isten kegyelmével a rosszat gyűlölik, a jót 

cselekszik, s a kegyelem állapotában élnek. Leginkább azokat nevezzük 
szenteknek, akik a jóban végig kitartottak, az erényt hősiesen gyakorolták, és 

most Isten színe látásában gyönyörködnek. Egyeseknek a példája 

szembetűnő, és Isten csodájával bizonyította be, hogy az égben nála vannak, ezeknek az egyház külön „szent” 

címet adja, és őket tiszteletre ajánlja.  

 Isten az embereket közösségi természetük szerint vezeti az üdvösségre. A még úton lévők föltekintenek 
a már célbaérkezettekre, s biztatást merítenek abból, hogy látják mindenféle nemből, korból, állásból, 

nemzetből a megkoronázottakat Isten országában. Senkit sem akarunk figyelmen kívül hagyni azok közül, 

akik Isten látására jutottak, s ezért szentelünk külön ünnepet Mindenszenteknek, tehát azoknak is, akiknek 

nevét egyedül csak Isten ismeri. Az ünnep a 7. századból ered, akkor szentelték fel a hajdani pogány 

Pantheont Szűz Máriának, a vértanúknak és minden szentnek közös tiszteletére. 

A szentek előttünk az evangélium gyakorlati tanítói, az igazság megtestesült példaképei. Bennük 
látjuk, hogy Jézus tanítását teljes mértékben meg lehet valósítani az életben. 

Most, Mindenszentek ünnepén láthatjuk, hogy minden állásban, hivatásban, életkorban igen sokan 

vannak, akik szent életre jutottak, nekünk is kötelességünk, hogy saját körülményeink szerint életünket 

megszenteljük. Nem az állás, nem a hivatal vagy foglalkozás, nem a szegénység vagy gazdagság tesz szentté, 

hanem az Isten félelme és szeretete, amely az élet bármilyen változatában is a helyes úton tartja meg az 
embert, s mindig nagyobb és nagyobb tökéletességre sarkallja. Az a gondolat, hogy a szentek ugyanolyan 

emberek voltak, mint mi, ugyanolyan természetűek, küzdelmeik és harcaik, szenvedéseik voltak, mint 

nekünk, és Isten kegyelmével mégis hősies életet éltek, igen nagy buzdítással szolgál a mi életünkre is. Nem 
kell-e ugyanazt mondanunk, mint amit Szent Ágoston mondott: „Ha megtehették ezek az emberek, miért nem 
tehetnéd meg te is, Ágoston?” Nem támad-e bennünk is ugyanolyan elhatározás, mint Loyolai Szent Ignácban, 

aki a szentek életét olvasva felkiáltott: „Ezek a szentek ugyanolyan adottságokkal rendelkeztek, mint én, miért 

ne tehetném meg én is azt, amit ők tettek?” Igen, így beszélt: szakított a világgal és szent lett belőle, mint azt a 

szenteknél látta. Tekintsünk ezen az ünnepen a szentekre, a mi hőseinkre, nagyjainkra, de ne elégedjünk 

meg a csodálkozással, hanem igyekezzünk nyomdokaikba lépni, kövessük őket. Példájuk buzdít, szavuk hív, 

imájuk pedig segít előre. Lépjünk mi is e dicsőséges csapat nyomdokaiba, Krisztus nyomdokaiba! 

 

Mindenható örök Isten, te megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szentednek 
dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd ránk nagy irgalmasságodat. 

Amen! 
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A tisztítótűzről 

November folyamán legfőképpen elhunyt szeretteinkre 

gondolunk. A természet haldoklása akaratlanul is a halált 

juttatja eszünkbe. Anyaszentegyházunk a hónap második 

napját a megholt hívek emlékének szenteli, és inti híveit, hogy 

a tisztítótűzben szenvedő lelkekkel szemben kötelességeink is 
vannak. Az Egyháznak a szenvedés helyéről szóló tanítása sok 

vigasztalással és örömmel van tele, mert a tisztítótűz az isteni 

irgalmasság ajándéka. Van egy hely, ahol a bocsánatos 

bűnöktől és a büntetésektől megtisztul a lélek, és onnan eljut 

az Isten színe elé. Egyházunk a szentírás alapján tanítja, hogy 
van tisztítótűz. Makkabeus Júdás az elesett harcosok lelkéért 

a jeruzsálemi templomban áldozatot mutatott be. (II. Makk. 

12,43). Szent és üdvös gondolat a megholtakért 

imádkozni, hogy a részükre elhelyezett kegyelmet, a 

menny örömeit megkapják-mondja a szentírás. A 

tisztítótűzben szenvedő lelkek azért szenvednek, mert 
bocsánatos bűnökkel kerültek a másvilágra. Ezekért a 

bűnökért kell eleget tenniük. Maga Jézus is tesz célzást a 
tisztítótűzre, amikor így beszél: „Bizony, mondom neked, ki 
nem jössz onnan, míg le nem fizeted az utolsó fillért. (Mt 5,26) 

Szent Pál szerint is némelyek tűz által üdvözülnek. (I Kor. 

3,15) A tisztítótűz létezésére emlékeztetnek bennünket az 
Egyház szokásai is. Az elhunytakért szóló imádság a miseimák 

között, a gyászmisék felajánlása, a lélekharang megkondulása, 

amely a haldoklóért való imára szólít. A tisztítóhelyen szenvedő 

lelkeken szentmise áldozattal segíthetünk, mert a 

szentmisében maga Krisztus az áldozatot bemutató főpap. Sajnos, híveink sokszor megfeledkeznek erről, a 
leghatásosabb segítségről. Felosztják a megboldogultnak hagyatékát, óránként harangoztatnak, név szerinti 

búcsúztatást kérnek, elsiratják őt, de szentmisét már nem szolgáltatnak érte, mert nem érnek rá elmenni a 

templomba. A világias és túlzott gyász nem segít az elhunytakon. Aranyszájú Szent János mondja, hogy nem 

sírással segítünk az elhunytakon, hanem imádsággal és alamizsnával. Fontoljuk meg jól az Egyház tanítását 

a tisztítótűzről és az ott szenvedőkről. Imádkozzunk értük! 

 Aki halottak napján felszentelt temetőben, templomban, kápolnában a szokásos feltételek mellett 
halottjaiért imádkozik, teljes búcsút nyerhet. A teljes búcsút Mindenszentek napján déli 12 órától és halottak 

napján reggeltől estig annyiszor nyerhetjük el a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára, ahányszor a már 

elvégzett szentgyónás és szentáldozás után elimádkozunk 6 Miatyánkot, 6 Üdvözlégyet és 6 Dicsőséget a 

fentebb említett helyeken a szentatya szándékára. 

 

Istenünk, te híveid dicsőségére és szentjeid örök élete vagy: szent Fiad megváltó halálának és 

föltámadásának kegyelméből add meg elhunyt gyermekeidnek, hogy amint föltámadásunk hittitkát 

megismerték, az örök boldogság örömébe is eljuthassanak. Amen! 

 

A martonosi Fatimai ünnepségről 

A mai pénztelen világban kevés hívőnek adatik meg, hogy a doroszlói kegyhelytől távolabbi Mária-
kegyhelyre zarándokoljon, például Lourdes-ba, Fatimába stb. Éppen a pénztelenség volt az egyik 

mozgatórugója annak, hogy ft. Savelin Zoltán martonosi plébános hat évvel ezelőtt megszervezze az első 
martonosi Fatimai zarándoklatot.  Zoltán atya még 1987-ben Fatimából hozott egy Mária-szobrot. Eleinte csak 

a helybeli és környékbeli hívek jöttek imádkozni a Fatimai Szűzanyához, majd az atya meghívására 2005-től 

kezdődően évente 1000-1500 hívő zarándokol el Martonosra Vajdaság szinte minden plébániájáról, együtt 

imádkoznak a Szűzanyához. A program Rózsafüzér-imádsággal kezdődik, majd következik a szentmise, és 
már sötétedésben gyertyás körmenettel zárul. Zoltán atya törekedett a Fatimai zarándokhely egyszerűségének 

a meghonosítására, a lényegre, a Szűzanyához fohászkodni. A bajsaiak idén is részt vettek ezen a szép 

ünnepségen. 
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A Fatimából hozott kegyszobor  

a martonosi templomban 

 

Jubiláló házastársak hálaadása 

Plébániánk ez alkalommal a Család Évében szervezi meg a jubiláló 
házastársak (10, 20, 30, 40, 50 és 60 éve egyházi házasságot kötöttek) 

hálaadását, első ízben. 25 pár kapott meghívót erre a találkozóra, amelyre 2011. 

november 12-én szombaton kerül sor. 15 órakor kezdődik a  hálaadó szentmise, 

amelyet a jubiláló (kerek házassági évfordulójukat ünneplő) házaspárokért 

ajánlunk fel. Ezen a délutánon 14 órától az érdeklődőknek lehetősége lesz 

elvégezni a szentgyónást is. Kérjük a jubilánsokat és a többi hívőt is, hogy minél 
többen jöjjenek el erre a haálaadó szentmisére megköszönni Istennek a kapott 

kegyelmeket, házas éveket. 

 

Kérjük a hittanosokat hogy vegyenek részt a vasárnapi szentmiséken, hiszen a tízparancsolat is mondja: 
„Megemlékezzél arról, hogy az Úr napját megszenteld!“ Hetente csak egy óráról van szó! Kérjük a szülőket is, 

hogy vezessék, vagy küldjék gyermekeiket a szentmisére, mert az Úr napját csakis szentmisével szentelhetjük 

meg! 

 

 

Örökmécsestől Örökmécsesig 

 Az ősz folyamán öt nagy fát vágattunk ki a templomkertben, két ecetfát, egy akácfát és két nagyobb 
fenyőt. A fenyők gyökerei megemelték a templom előtt betonjárdát, azért kényszerültünk kivágásukra. Az 

ecetfák és az akácfa teljesen kiszáradtak, némelyeknek törzse is elkorhadt már, bármikor kidőlhettek 

volna (játszótérre, Szt. Flórián-szoborra, úrnapi kápolnára), nagy károkat okozva. A kivágott fákat a 

Plébánia irodájának és a hittanterem fűtésére hasznosítjuk. 

 Az Örökmécses búcsúi számában írtunk templomunk állapotáról. Templomunk szerkezeti megerősítése 
komoly anyagi erőfeszítést (10 000 euro) és összefogást kíván minden jóakaratú bajsai és Bajsáról 

elszármazott embertől, akik itt keresztelkedtek, itt kötöttek házasságot és szívükön viselik templomunk 

sorsát. Azóta sokan adakoztak kisebb-nagyobb összegeket, amiért hálásak vagyunk. Eddig 59 család 

(búcsú óta még 28 család) adakozott a templom felújítására, mintegy 260 000 dinár értékben. Köszönjük 

az adományokat, és várjuk a további felajánlásokat! 

 

1917. május 13-a és október 

13-a között Fatimában 

három gyermeknek több 

alkalommal megjelent a 

Szűzanya. A gyermekek 

közül Ferenc 1919-ben, 

Jácinta 1920-ban meghaltak. 

Lúcia, a harmadik látnok 

azonban 99 éves kort élt 

meg. Ő zárdába vonult, 

később is rendkívüli 

jelenésekben volt része. Az 

1917-ben történt jelenések 

hivatalos kivizsgálása 1917. 

november 3-tól 1924. Július 

8-ig tartott. A jelenések 

hitelességéről szóló 

dokumentumot 1930. Május 

13-án adta ki Leiria püspöke. 
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Akik eddig adományoztak: 

 

1. Ajándi Margit 

2. Bábi Teréz 

3. Bajusznás József 

4. Balaton Zsolt 

5. Bata Kurányi Valéria 

6. Bezzeg Ferenc-id. 

7. Bezzeg Ferenc-ifj. 

8. Brada Ferenc 

9. Cellik Lajos 

10. Csepella Tibor 

11. Csillag Sándor 

12. Damján József 

13. Fabrici Ilona 

14. Fehér Rózsa 

15. Fekete György 

16. Fekete Ivka 

17. Francišković Aleksandar 

18. Fürsztner Lajos 

19. Gidiman Ilona 

20. Herbatin Julianna 

21. Hevér Tibor 

22. Kecskés Rozália 

23. Kiss József 

24. Kiss Rozália 

25. Kovács Éva 

26. Lajkó Nándor 

27. Makán Piroska 

28. Mészáros Sándor 

29. Mlinárik Péter 

30. Mráz Erzsébet 

31. Musulin Julianna 

32. Nagy József 

33. Nagyidei Károly 

34. Nyemcsok Ilona 

35. Oravec Gizella 

36. Oravec Ilona 

37. Ozorák Borbála 

38. Ozorák Jenő 

39. Petrás István 

40. Petrás Szuhánszki Mária 

41. Pivarcsik Ferenc 

42. Povazsánszki Mária 

43. Raffai Anica 

44. Romoda József 

45. Šijački Irma 

46. Sunyec Margit 

47. Szabó István 

48. Szabó Szimóna 

49. Szabolcski Jolán 

50. Szilágyi Róbert 

51. Szungyi István-id. 

52. Szvitlák Rozália 

53. Truzsinszki Lajos 

54. Urbán Erzsébet 

55. Utasi Sándor 

56. Vékony Sándor 

57. Viljanac Mária 

58. Vince János 

59. Virág Erzsébet 

 

Eseménynaptár 

 November 2-án, Halottak napján 17 órakor lesz a szentmise a halottasháznál, előtte 14 órától végezzük a 

sírszenteléseket. 

 November 12-én délután lesz a jubiláló házasok találkozója. 

 November 20-án, Krisztus Király vasárnapján megáldjuk a terményeket, amelyeket a hívek az oltár elé 

hoznak az idei terményekből. 
 November 27-én beáll az ádvent, 6 órakor kezdődnek a rorate-misék (péntekenként is) és megkezdjük a 

betegek gyóntatását is. Ha tudnak betegekről, akik nem tudnak lejönni a templomba, de szeretnék 

elvégezni a karácsonyi gyónást, áldozást, kérjük, jelentsék a Plébánián. 

 Gyónóbúcsú templomunkban december 17-én lesz 14 és 16,30 óra között. 

 Templomunk 2016-ban lesz 200 éves, az építése 1811. szeptember 11-én kezdődött, tehát pontosan 200 

éve.  Gondolkodjunk és cselekedjünk együtt, hogy a jubileumi esztendők, amelyekkel a 200 éves 
évfordulóra készülünk, ne múljanak el nyomtalanul. A kőtemplom felújítása mellett gondoljunk a lelki 

templom, lelkünk építésére is. 

 A topolyai Foto Rind műteremnek, Ozorák Borbálának és a Rózsafüzér Társulat 5. koszorújának 

köszönhetően jelenhetett meg az Örökmécses jelenlegi száma. Isten áldása legyen az adományokon és az 

adakozókon! 

 

Örökmécses  Kizárólag a bajsai hívek belső használatára kiadja a bajsai Római Katolikus Plébánia. 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: 200. 


