
  

 

 
A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA TÁJÉKOZTATÓJA 
X. évfolyam, 3. (26.) szám  2012. Ádvent 

Örökmécses 

A lelkek keresése 

 
Az ádventi szent időben figyelmünk arra a magasztos gondolatra irányul, amit az Egyház e 

szent idő elrendelésével lelkünkbe akar vésni. Az ádvent a Megváltó várásának, a Megváltó utáni 
vágyakozásnak az ideje. A hajnali homályban tartjuk ilyenkor az úgynevezett hajnali szentmiséket, 
amelyek eszünkbe juttatják azt a lelki homályt, amelyben az emberiség évezredeken keresztül 
sínylődött. Eszünkbe jutnak azok, akik a bűn útján tévelyegtek a pogányság sötétségében, és a 
jámbor lelkek is, akik a rettenetes lelki és anyagi pusztulás láttára sóvárogtak a világosság után, és 
azt az égből várták. 
Végre megjött az Üdvözítő, aki eljött „megmenteni azt, ami elveszett”- eljött megmenteni a tévelygő 
lelkeket. Az ő tanítása üdítő balzsam volt ezekre a tévelygő és kétségbeesésben szenvedő lelkekre. 
Sokan érezték az Üdvözítő tanításának hallása után, hogy ez az, amit kerestek és vártak, őnála 
lehet a lélek békéjét és nyugalmát megtalálni. 

 
Az Üdvözítő egész földi élete nem volt más, mint a lelkek keresése, és ezt a működését 

folytatja most is egyháza által. Manapság is vajúdnak a lelkek, keresnek módokat és eszközöket, 
hogy magukat megnyugtassák. Az istentelenség prófétái látják ezt, és szünet nélkül dolgoznak, 
minden eszközt felhasználnak, hogy a nyugtalan, békét kereső lelkeket magukhoz ragadják. 
Gondoljunk csak a rengeteg magát igaznak valló szektára, a jövendőmondó jósokra. Nem riadnak 
vissza a legcsábítóbb ígéretektől sem, csakhogy elhitessék velük, hogy ők itt a földön teljes 
boldogságot adnak és a túlvilágnak még a gondolatát is ki akarják tépni a szívekből. Meg is van a 
hatása az ő ördögi működésüknek. 

Az egyház homlokán az isteni küldetés jelével szintén keresi és hívja a lelkeket. Óriási 
nehézségekkel kel megküzdenie, és ebben a harcban szüksége van segítőtársakra. A sötétség 
szellemének sok segédmunkása van, akik vele együtt végzik a rombolást a lelkekben. Mi az 
egyházzal dolgozzunk együtt: imádsággal, jó példával, bátorítással, vigasztalással, jó példával 
segítsük egymást. 

Az ádvent előkészület az Úrjövetre. Ádvent a bűnbánat ideje. Bánjuk meg és gyónjuk meg 
bűneinket, hogy karácsonykor tiszta szívbe fogadhassuk az Üdvözítőt. Ádvent az imádságos 
várakozás ideje is. Foglalkozzunk többet Isten dolgaival, ismerjük meg jobban azt, akit várunk. 
Legyünk többet csendben, magunkban. Ahogy régen imádkozva és sóvárogva várták a Megváltót 
évezredeken át, úgy vágyódjunk mi is utána. Vegyünk részt a Rorate (ádventi hajnali) szentmiséken. 
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Halloween nem ártatlan pótfarsang – tiltakozások világszerte 

 
Halloween nem ártatlan ünnep, hanem az 
ezoterikus világ szilvesztere – fogalmaz a Római 
Főegyházmegye Romasette című lapjának 
cikkírója. 
 

A halloween ősi kelta hagyományokból 
kialakult ünnep, a boszorkányok, kísértetek és 
egyéb szellemek ünnepe, melyben összemosódott 

a római Pomona-nap, a kelta samhain ünnep és a 
keresztény halottak napja – olvasható a 
Wikipédián.  

Az ünnepet elsősorban az angolszász 
országokban tartják, de mára világszerte elterjedt. 
Ünneplése ellen ugyanakkor számos országban 
tiltakoznak.  

A RIA Novosztyi híradása szerint a dél-
oroszországi Krasznodari határterület oktatási 
minisztériuma idén betiltotta a halloween 
ünneplését a több mint ötmilliós lakosságú régió 
iskoláiban. Hivatalos levelükben pszichológusok 

és pszichiáterek véleményét idézik, melyek szerint az ünnep komolyan veszélyezteti a gyermekek 
szellemi egészségét. „Az ilyen ünnepségeken részt vevő gyermekeknél gyakori a félelem, az érzelmek 
elfojtása, az agresszió, az öngyilkossági hajlam.” A tiltakozáshoz a helyi ortodox egyház képviselői is 
csatlakoztak, akik szerint halloween „a halál és a sátán kultuszának ünneplése”. Az ünnep a 
kilencvenes évek végén jelent meg Oroszországban; 2003-ban a moszkvai nevelési hatóság is 
betiltását javasolta az általános iskolákban.  

Az elmúlt napokban a lengyel katolikus egyház is élesen bírálta a Lengyelországban is teret 
nyerő ünnepet. A varsói érsekség honlapján üzenetben figyelmeztet, hogy az Egyesült Államokból 
érkező és a lengyel fiatalok közt is egyre népszerűbbé váló halloween az okkultizmust és a mágiát 
népszerűsíti. „A halloween a pogány szellemtiszteletben és egy kelta halálisten kultuszában 
gyökerezik” – mutat rá az üzenet. Hozzáteszi: Anton LaVey, a modern sátánizmus alapítója a 
sátánimádat legnagyobb ünnepének tekintette a halloween-éjszakát, amely számos erőszakos és 
okkult cselekménynek ad teret. Az Egyház nyíltan elítéli az ilyen gyakorlatot, amelyet ellentétesnek 

tart a keresztény hivatással és az Egyház tanításával - olvasható a lengyel érsekség üzenetében. 
A Vatikáni Rádió honlapján arról ír, hogy a fülöp-szigeteki egyház is erős fenntartásának 

adott hangot halloween ünnepének és rítusainak terjedése miatt. A délkelet-ázsiai országba 
többnyire kereskedelmi okokból érkezett a halloween megünneplése a nyugati média és az Egyesült 
Államoktól való kulturális függőség miatt; elsősorban Manilában és a nagyobb városokban terjedt 
el. Számos püspök és pap aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a gyermekeket és a fiatalokat 
megfertőzhetik a gonoszt, a szellemeket, a boszorkányokat és a mágiát népszerűsítő halloweeni 
praktikák. 

A Zenit cikke arra figyelmeztet, hogy a fiatalok ezotériához, okkultizmushoz való közeledését 
a halloween kapcsán nagyban elősegítheti az internet. A fiatal – talán puszta kíváncsiságból – 
rákeres a halloweenre, például mert ötletet keres egy jelmezhez vagy töklámpáskészítéshez. A talált 
oldalakon aztán nemcsak a halloweenről és az ezotériáról kap információkat, hanem az október 31. 
éjszakai mágikus szertartásokról is. A varázserő mindig is a mesevilág része volt, ám nagy a 
különbség az ártatlan, mesebeli varázslat és a babonás-mágikus cselekedetekre szóló hívogatás 
között. Ezért nem lehet halloweent egyszerűen pótfarsangnak felfogni.  
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Az ártalmatlannak tűnő ünneplés veszélyes lehet: egy asztrológus meghívásának elfogadása 
azzal végződhet, hogy az illető egy mágus rabságába kerül. A megoldás: erősítenünk kell a fiatalok 
kritikai érzékét, és segítenünk kell őket, hogy ne fogadjanak el gyanútlanul semmiféle, látszólag az 
ünnephez kapcsolódó, megtévesztő üzenetet. 

Magyar Kurír 
 

* 
 

 
 

XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. Évfordulója alkalmából, 2012. Október 
11-i kezdettel meghirdette a Hit évét. Az új evangelizáció szellemében rendezett tematikus év a 
Szentatya szándékának megfelelően 2013. November 24-én fejeződik be. 

 
* 

Szeplőtelen Fogantatás ünnepe (december 8.) 

 
Isten az örökkévalóságban határozta el, hogy Mária lesz az Üdvözítő anyja. Krisztus 

érdemeire való tekintettel eleve megóvta Máriát már fogantatása pillanatában az áteredő bűntől. Az 
ünnepet a 8-9. század óta tartják. Az ősi keresztény hagyományt IX. Pius pápa 1854. december 8-
án dogmaként hirdette ki, s maga Mária a lourdes-i megjelenésével megerősítette („Én vagyok a 
Szeplőtelen Fogantatás”). Megmutatta ennek az ünnepnek a története azt is, hogy a teológiai 
tudományok előrehaladása nem másítja meg az isteni kinyilatkoztatást, hanem teljes valósággal 
tárja elénk. Az ünnep jól beleillik az Ádventbe is: a közelgő megváltás előrevetített hajnalfénye 
ragyog belőle. 

 

* 

Figyelem! 

 
 Az ádventi hajnali szentmisék (a Rórate-misék) mindennap 6 órakor kezdődnek. A hajnali 

miséket ajánljuk fel falunk lelki megújulásáért, megmaradásáért. 
 A karácsonyi gyónóbúcsú Bácskossuthfalván és Pacséron december 14-én, pénteken 15 és 16 

óra között lesz. Bajsán december 22-én, pénteken 14-16 óráig lesz gyónási alkalom. 
 Ádvent folyamán a plébános meglátogatja a betegeket, hogy ők is lélekben felkészülhessenek a 

Megváltó születésére. 
 Csoportképeket keresünk az idei bácskossuthfalvi, pacséri és bajsai elsőáldozókról és 

bérmálkozókról. Akinek van képe, kérjük, jelentkezzen a kántornál, hogy a felvételek 
megjelenhessenek a karácsonyi újságban 

 
* 
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Elsőáldozók (1972.V.28.) 

 

 
Gernács Etel elsőáldozási emléklapja 

(1909.V.20.) 

 
Egy munkaakció utáni megvendégelés (1989.X.29.) 

 

Az Örökmécses jelenlegi száma a topolyai Foto Rind műteremnek és Tóth József plébánosnak 
köszönhetően jelenhetett meg. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon! 
 

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: 250. 


