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Krisztus Jézus született, örvendezzünk!
Az ádvent négy hete alatt
vágyva vágyódtunk a mai dicső nagy
nap után. Örvendezzünk, hogy ezt a
szentséges éjszakát, ezt a gyönyörű
ünnepet
megérhettük.
Oly
ünnepélyesen hangzik az ének:
„Krisztus
Jézus
született,
örvendezzünk!” Nem az égi seregek
hívására és énekére gyűltünk össze,
hanem a harangok ünnepélyes
hívogató hangjára, és arra a
hitünkből fakadó sugallatra, hogy
megünnepeljük
Krisztus
kegyelemhozó születésének napját
az által, hogy meglátogatjuk őt itt,
az oltárszekrényben, aki egykor
jászolban feküdt.
Emberi mondás, amit a
Templomunk egyik mennyezetképe
mindennapi életben lépten-nyomon
hallunk, ha ezzel vagy azzal az történt: „amint éppen a véletlen magával hozta”. Igen, így beszélünk mi,
emberek! De nem ez az igazság, hanem az: „semmi sem történik véletlenül, mindent Istent rendez.” A legszebb
és legfényesebb bizonyítékot látjuk a világ megváltásának történetében. Teljes elvonultságban növekedett
Názáretben a Szűzanya. Amióta az angyal látogatása után az Isten Fiának szűz anyja lett, csak rövid időre
látogatta meg nagynénjét, Erzsébetet, és onnan visszatérve többé nem hagyta el szülővárosát, hanem a
legmélyebb áhítattal s a legteljesebb visszavonultságban várta isteni gyermekének kegyelemteljes születését
Názáretben. Viszont az isteni mindenhatóság és bölcsesség nem Názáretet, hanem Betlehemet választotta e
célra. Most nem küldte ismét egyik angyalát Máriához vagy Józsefhez, akit szintén angyal világosított föl az
Isten Fia megtestesüléséről, nem angyal által üzente, hogy hagyják el Názáretet s menjenek Betlehembe,
hanem fölhasználta Isten az akkori római császár, Augusztusz császár egyik rendeletét. Azt mondja az Isten
igéje: „Általam kormányoznak a királyok, és tesznek igazságot a tisztségviselők, általam uralkodnak a
fejedelmek.” (Péld 8,15-16). Sem korábban, sem később, ahogy azt az isteni Gondviselés rendelte, jött a római
császár parancsa, a zsidók országában, hogy tartsanak népszámlálást. Hogy ez hitelesen történjen, minden
polgárnak arra a helyre kellett mennie, ahonnan származott. Mivel Mária és József is Júda törzséből és Dávid
családjából származtak, a császári parancs értelmében Betlehembe kellett menniük, amelyet Názárettől
háromnapi út választott el. A mindenben engedelmes Mária és József ebbe a városba ment, ahol az ihletett
próféták jóslatai szerint születnie kellett a Megváltónak. Egyszerűen és csendesen elhatározta és elrendelte a
jóságos Isten, hogy a Megváltó mikor és hol szülessen, éppen ilyen csendesen és csodásan határozza el
emberi sorsunkat is, amiről sokan azt gondolják, hogy véletlenül történt. Milyen csodás és rejtélyes, milyen
bölcs és jóságos Istennek ez a rendelkezése az emberrel a bölcsőtől egészen a sírig... Milyen imádandó és
örömet okozó minden eszköze, amely minket mindig a meghatározott, megfelelő helyre vezet. Azonban ne
foglakozzunk a mindent irányító isteni Gondviselés fejtegetésével, hanem adjuk át magunkat annak a szent
örömnek, amely eltölti lelkünket, ha halljuk: „Krisztus Jézus született!” Imádjuk, dicsérjük és dicsőítsük
benső áhítattal, szívvel-lélekkel az Atyaistent, aki saját egyszülött Fiát nekünk ajándékozta, a Fiúistent, aki
értünk emberré lett, és a Szentlélekistent, aki a Megváltó békéjét és kegyelmét közölte velünk. Dicsérjük és
imádjuk most és életünk minden napján!
Áldott, békés karácsonyt kívánok minden kedves hívőnek!
Tóth József plébános

IX. évfolyam, 5. (23.) szám

Örökmécses

2011. karácsony

Boldog új esztendőt!
A régiek szerint az új esztendő első napján két könyv van minden ember kezében. Az egyik a múltat
tartalmazza, a másik a bizonytalan jövőt. Az elsőből mindannyian olvashatunk, a második azonban rejtély
számunkra. Mi az, amit a múltból tanulunk, és a jövőre tűzzük ki magunk elé? A múlt tapasztalatain
okulnunk kell! A „könyvet” forgatni kell, lapjai sok tanulságot tartalmaznak, azért olvassa az ember. Az
emlékezet is mutatja múltunkat. Ebbe a titkos könyvbe saját magunk írunk: nem ceruzával, nem írógéppel,
sem számítógéppel, hanem jócselekedetünkkel. A cselekedetek szoros kapcsolatban vannak egymással. Most
vesszük csak észre, hogy egyik a másiknak szülőanyjává lett. Rossz barátok, rossz társaság okozta
romlásunkat, veszekedések okozták a durva, sokszor Istent káromló beszédeket, a munkakerülés,
kocsmázás, boltok előtti italozások okozták a részegeskedést vagy erkölcstelen, parázna életet. Olyan
pontosan szövődnek össze most tetteink, hogy egész valóságában alakul ki az igazság: ember, te magad
alakítod életedet és felelsz érte Isten és ember előtt!
A múltból tehát okulnunk kell! Akármilyen sötétnek is tűnjék az fel, akárhogy is nyomja az ember
lelkét a múlt sok bűne, sosem szabad elveszíteni a reményt! Mennyei Atyánk, ahogy táplálja az ég madarait,
öltözteti a mezők liliomait, úgy visel rólunk is szüntelenül gondot (Mt 6,25-30). El kell törölni a múltat az
Isten végtelen és irgalmas bűnbocsánatának eszközével: a szentgyónással. Viszont a tanulságot át kell vinni a
jövőre. A jövőt jobbá kell tenni a múltnál, s ezt megtehetjük, mert a jövőt Isten segítségével mi alakítjuk.
A jövőt jobb alapokra kell építenünk. Régi hagyomány szerint újévkor sok boldogságot kívánunk
egymásnak, s ebbe belefoglalunk mindent, ami szép és jó. Jólesik nekünk, amikor barátaink jókívánságaiból
jóindulataikra következtetünk, de a jókívánságok teljesülése nagy részben tőlünk függ. Az Isten kegyelme
nem marad el azoknál, akik komolyan akarnak Isten akarata szerint való jövendőt alkotni maguknak. Hogyan
tegyük ezt? A múlton okulva! Ami rossz volt bennünk, annak okait felismerve, igyekezzünk megszüntetni
ezeket az okokat. Aztán helyesebb életformát rajzoljunk magunk elé. Naponta gondoljunk rá: mennyit
dolgoztunk rajta? Hány „téglát” hordtunk aznap hozzá? Ez a naponta ismétlődő önfegyelmezés és felmérés
ösztönözni fog és folyton intenzívebb munkára sürget. A munkának mennie kell! Mi akarjuk, Isten segít! Mi
gátolhatna akkor benne?
Isten nevében kezdjük meg a 2012-es évet. Istenében, akinek bölcsessége nagy, és ereje hatalmas.
Mint szőlővesszők, éljünk Krisztusból, az igazi szőlőtőből. Jézus az út és a cél földi vándorlásunk idején. Ha
Istenben bízunk, akkor boldoggá alakul a jövő és valóban megvalósul az, amit talán nem csak megszokásból
mondunk: Boldog Új Évet!

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
II
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 Május 15-én elsőáldozás volt templomunkban. Vaszlavik István, Juhász Martin, Hevér Martin, Brada
Dániel, Gogolák Izolda, Balaton Dóra és Lakatos Olívia járult először a szentáldozáshoz.

 Május 29-én msgr. Slavko Večerin általános helynök a nyolcadikos hittanosoknak kiszolgáltatta a
bérmálás szentségét. Az idei bérmálkozók: Asztalos Adrienn, Budinszki Loretta, Dér Anita, Faggyas
Dianna, Holló Laura, Kollár Valentina, Kurina Cynthia, Petrovics Laura és Szűcs Adrienn. (foto: Petrovics
Mucsi Éva)

Mennyekbe fölvett Királynő, könyörögj érettünk!
Nagyboldogasszony napján nagy örömünnepre,
búcsúi szentmisére hívogattak templomunk harangjai.
Nagy ünnep ez nekünk, bajsaiaknak. Az idősebbektől
az iskolás gyermekekig már hetekkel előbb készültünk
erre a napra. A szentmise ünnepi bevonulással
kezdődött: elől „ment“ a kereszt, majd a Rózsafüzérkoszorúfők a lobogókkal, négy fiatalember vitte a
Szűzanya szobrát, utánuk haladt az új kenyeret vivő
gyermekek csapata, majd a papság. A szentmisét msgr.
mr. Koncz István, ft. Brasnyó Ferenc, ft. Gyetvai Imre,
ft. Utcai Róbert és ft. Tóth József mutatták be. Az
ünnepi szónok Püspökségünk irodaigazgatója, Koncz
István atya volt, aki szívhez szóló szentbeszédet
mondott, majd a szentmise végén megáldotta az új
kenyeret. A szentmise után a templomkertben a
bajsaiak süteménnyel és üdítővel kedveskedtek a
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templomból kisereglő híveknek. Külön öröm volt számunkra a pravoszláv lelkész és falunk világi előljáróinak
jelenléte is. Szentmise után a templomkertben a bajsaiak süteménnyel és hűsítővel kedveskedtek a vidékről
érkezett és helybeli híveknek. Külön köszönjük a Vince pékségnek, hogy minden évben (búcsúkor és más
alkalmakkor is) megajándékozza az egyházközséget ízes, illatos házikenyérrel, péksüteménnyel.

Jubiláló házastársak hálaadása
Plébániánk ez alkalommal a Család Évében szervezte meg a jubiláló házastársak (tíz, húsz, harminc,
negyven, és ötven éve egyházi házasságot kötöttek) hálaadását, első ízben. Huszonöt pár kapott meghívót
erre a találkozóra, amelyre november 12-én, szombaton került sor. A hálaadó szentmisét a jubiláló
házaspárokért ajánlottunk fel. 13 pár jött el a szentmisére (sokan a családjukkal együtt) megköszönni
Istennek a kapott kegyelmeket, házas éveket. Imádkozzunk családjainkért!

 Nyolcadik 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. Francisković Dejan bolttulajdonos minden alkalommal
jutányos áron adja a csomaghoz valókat. Deninek külön köszönjük az ajándékokba csomagolt almát.
 A hívek jóvoltából a karácsonyesti szentmisén 100 csomagot osztottunk szét a gyermekek között. Az egyik
fenyő Raffai Anica, a másik Oravec Mária adománya. Az ajándékozóknak és a segítőknek itt is köszönetet
mondunk!
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 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 88 család
adakozott a templom felújítására, mintegy 380 000 dinár értékben. A befolyt összegből 90 000 dinárt a
mérnöki terv kidolgoztatásába fektettünk, valamint 7000 dinárt a Műemlékvédő Intézet részére a terv
jóváhagyásáért (a befizetésről szóló nyugták megtekinthetők a Plébánián). Köszönjük az adományokat, és
várjuk a további felajánlásokat!
Akik eddig adományoztak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

3. koszorú
Ajándi Margit
Bábi Teréz
Bajusznás József
Balaton Zsolt
Bata Kurányi Valéria
Becskei Rozália
Bednárik Béla
Bezzeg Ferenc-id.
Bezzeg Ferenc-ifj.
Brada Ferenc
Cellik Lajos
Csepella Tibor
Csillag Sándor
Damján József
Dávid Ferenc-ifj.
Fabrici Ilona
Fehér Rózsa
Fekete György
Fekete Ivka
Francišković Aleksandar
Fürsztner Lajos
Gagić Erika
Gidiman Ilona
Herbatin Julianna
Herbut István
Hevér Tibor
Hulala Antal
Huszár János
Huszár Julianna

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Juhász László
Kecskés Rozália
Kiss József
Kiss Rozália
Kókai Hajnal Irén
Kószó Ilona
Kovács Éva
Lajkó Nándor
Laluja István
Lénárd Arnold
Lénárd József
Lőrik Margit
Makán Piroska
Mészáros Sándor
Mlinárik Péter
Mráz Erzsébet
Musulin Julianna
Nagy József
Nagyidei Károly
Nyemcsok Ilona
Oravec Gizella
Oravec Ilona
Oravec Mária
Ozorák Borbála
Ozorák Jenő
Petrás István
Petrás Szuhánszki Mária
Pivarcsik Ferenc
Povazsánszki Mária
Raffai Anica

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Rakk Lajos
Rezicska Erzsébet
Romoda József
Rostás Erzsébet
Saffer Béla
Šijački Irma
Sunyec Margit
Süveges Ilona
Szabó István
Szabó Szimóna
Szabolcski Jolán
Szakál Erzsébet
Szilágyi Róbert
Szklenár Antal
Szungyi István-id.
Szvitlák Rozália
Tajkman József
Tölgyesi Ernő
Tóth József
Tóth Katona Viktória
Tóth Zoltán
Truzsinszki Lajos
Urbán Erzsébet
Utasi Sándor
Vanyúr Mária
Vékony Sándor
Viljanac Mária
Vince Boros Mária
Vince János
Virág Erzsébet

Eseménynaptár
 December 27-én, Szent János evangélista napján a 10 órakor kezdődő szentmise keretében borszentelés
lesz.
 Január 6-án megkezdődnek a házszentelések. Aki szeretné megszenteltetni otthonát, az január 7-ig
jelentse óhaját a Plébániahivatalban.
 Január 10-én, kedden 16 órától szülői értekezletet tartunk a hittanteremben az elsőáldozók, majd utána
17 órától a bérmálkozók szülei részére.
 Január 19-e szentségimádási nap. A szentség-kitétel a 8 órai szentmisén, az eltétel pedig 18 órakor lesz.
 Az elsőáldozás 2011. május 20-án lesz a 11,30-kor kezdődő szentmisén. Bérmálás is lesz
templomunkban, de annak pontos dátumát még nem tudjuk. Imádkozzunk elsőáldozóinkért és
bérmálkozóinkért, hogy méltóképpen felkészüljenek a szentségek felvételére.
 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.
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 A topolyai Foto Rind műteremnek, Vékony Máriának, Tóthné Süveges Irénnek és a Rózsafüzér Társulat 5.
koszorújának köszönhetően jelenhetett meg az Örökmécses jelenlegi száma. Isten áldása legyen az
adományokon és az adakozókon!
Hallgassuk a római katolikus rádióműsorokat:
Újvidéki Rádió 92,5 MHz, kéthetente vasárnap 8,05-9,00 óráig
Mária Rádió: 90,0 MHz, mindennap 7,00-20,00 óráig
Olvassuk a katolikus sajtót:
a havonta megjelenő Hitélet és a hetente megjelenő Hírvivő című katolikus lapokat.
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 gyermekeiket a szentmisére, mert az Úr napját csakis szentmisével szentelhetjük meg!

A 2011-es év anyakönyvi hírei:
A keresztség szentségében részesültek: Urbán MÓNIKA (József és Herbut Marina leánya), Szakál
BARBARA (Attila és Zetyiri Eleonóra leánya), Takács LAURA (Ferenc és Kátai Rózsa leánya), Ágoston
HENRIETTA és NIKOLETTA (Rudolf és Takács Laura leányai), Becskei ALEXANDRA (Krisztián és Szabó
Hajnalka leánya), Szukola ADRIANNA és ANNAMÁRIA (Zsolt és Petri Gabriella leányai) és Csőke ÁKOS
(Csongor és Gogolák Lívia fia).
Elhunytak: Hegedűs Irén (1932), Vanyúr Árpád (1955), Juhász Ferenc (1937), Gyurkovics Imre
(1939), Nimcsevicsné Horváth Verona (1929), Bahorek Mátyás (1957), Nagy Lajos (1926), Palcsok István
(1950), Bošnjak Mehmedović Čamil (1933), Tápai Mihály (1938), Ajándi Ferenc (1942), Mijátovics László
(1937), Parák János (1947), Szabóné Tóth Katalin (1930), Hahn József (1941), Virág Sándor (1954),
Januskóné Kovács Etelka (1940), Szabóné Cérna Ilona (1933), Harnyas Magdolna (1936), Pappné Teichmann
Erzsébet (1924), Turucné Fülöp Ilona (1927), Szakálné Szabó Ilona (1934), Bábi Imre (1937), Szakál István
(1929), Cellik Lajos (1932), Bégelné Tóth Irén (1942), Ocsenásné Mátity Ilona (1926), Polák Róbert (1962),
Hallainé Bata Ilona (1955), Kiss Erzsébet (1941), Laluja Sándor (1949), Gidiman Ilona (1931)
Házasságot kötöttek: Brada Zsolt és Urbán Mónika, Takács Ferenc és Kátai Rózsa, Plohl Edvin és
Fekete Krisztina.

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!

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: 300.
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