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Húsvéti hitünk öröme (Jn 20, 1-9)
Az evangélium két tanítványról számol be, akik futva igyekeztek a
sírhoz, miután tudomást szereztek arról, hogy azt üresnek találták az
asszonyok, akik vasárnap hajnalban meg akarták látogatni a helyet, ahová
Jézust temették. Először a fiatalabb tanítvány érkezett a sírhoz, akit Jézus
szeretett, ez János volt. Ő sokat tudott az igazi szeretet titkáról. Ehhez
hozzátartozott Isten emberszeretete. Erről tudta, hogy ez nemcsak passzív
jóakaratot jelent hozzánk emberekhez, hanem folytonos fáradozást is
értünk az üdvösség útján. Az emberek egymás iránti szeretetét is az
jellemzi legjobban, ha egymásért áldozatot is tudnak hozni, ha segítik
egymást. Éppen ez a tanítvány érkezett először a sírhoz. Az üres sír
látványa rögtön a hithez vezette őt. Aki igazán szeret, az többet lát és
mélyebben lát, azt látja ami fontos és ami méltó a szeretetre. Az igazi
valóság az több, mint amit meg tudunk tapintani, amit meg tudunk mérni,
és amit hallunk.
János számára, aki oly sokat tudott a szeretetről, elegendő az üres
sír látványa ahhoz, hogy eljusson a hithez. Azonnal eljut ahhoz a
felismeréshez, amelyről a Szentírás minden lapja beszél. Isten úgy szerette
az életet, hogy azt túláradó mértékben teremtette meg. Isten úgy szerette
népét, hogy annak rosszasága ellenére hűséges maradt hozzá. Isten a
szeretet és az élet Istene. Ő nem azért teremtette az embert és a világot,
hogy azután kiszolgáltassa újra a halálnak. Ő nemcsak a választott néphez
tartja meg tűzön-vízen keresztül hűségét, hogy azután a nép kiemelkedő
tagját, Jézus Krisztust elárulja, magára hagyja. János látott és hitt: ha
Isten valóban Isten, akkor itt meg kellett mutatkoznia, hogy ő élet és halál
Ura. A tanítvány számára, aki megértett valamit a szeretetből, az üres sír
nem bizonyítéka ugyan annak, hogy Jézus feltámadt, de támogatást nyújt
ehhez a hithez. Igen, az élet megtartotta jogait a halállal szemben. Isten
szeretete győzelmeskedik a hatalom és a gonoszság fölött. Jézus
személyével kapcsolatban ez már igaznak bizonyult feltámadásával,
számunkra pedig előkép. Ezt a feltámadást mi is remélhetjük.
A két tanítványról szóló elbeszélésnek, amely feltámadási hitünkhöz kapcsolódik, van egy sajátos egyedi vonása,
amely megéri, hogy kiemeljük. A középkorban ez a beszámoló egy különleges húsvéti játék alapjaként szolgált. Ebben két
ember futott a templomon keresztül Péter és János szerepében. Aki Jánost képviselte, az nyerte meg a versenyt. Ez a
résztvevőkben mosolyt, vidámságot, sőt nevetést váltott ki, amely összhangban volt a húsvét hangulatával. A János
evangéliumban azt olvassuk, hogy a tanítványokat öröm töltötte el, amikor látták az Urat. (Jn 20,20) Aki hisz Jézus
húsvéti győzelmében, a világ gonoszságát és a halált is kinevetheti.
Annak is mély értelmű oka van, hogy János evangéliuma megjegyzi, ugyan János ért előbb a sírhoz, ő gyorsabban
futott, azonban azután megvárja Péter megérkezését, és őt engedi be először a sírbarlangba. Ez nem mellékes
megállapítás, hanem teljesen szándékos. Péter az apostoli kollégium feje, utódai az egyház és a hit egységét fogják
szolgálni. Ennek a krisztusi közösségnek fontos feladata lesz. Az egyesek nem elszigetelten fognak eljutni a hithez, hanem
a hitközösség egészében. Ennek a későbbiekben is az a feladata, hogy segítse az egyént hitének megvallásában. Mindenki
rá van utalva az Egyházra, amit itt most Péter képvisel. János tehát nem olyan hitet akar, amelyet egyénileg szerez meg és
egyéni elképzelése szerint, hanem keresi a kapcsolatot a többiekkel, az egészhez akar kapcsolódni. Hinni és látni, ez nem
egyéni elszigetelt feladata mindenkinek, hanem összefüggésben van a közösség hívő tapasztalatával.
Kétségtelen, mindenkinek egyéni feladata a hit és a látás, felnőtt korban ennek képviseletét nem lehet rábízni
másra. Mindenkinek az a feladata, hogy megtalálja hitének személyes formáját. Azonban senki nem kezdi a null ponton
ennek a feladatnak a megoldását. Mindenki bizonyos értelemben a hit "áramlatában" áll, és a hit különböző kifejezési
formái veszik körül. Ez az áramlat, ezek a kifejezési formák mindenki számára előfeltételt, megalapozást jelentenek.
Mindenki a nagyobb egészből, az Egyházból él és mindenkinek személyes hitét a nagy egészen kell összhangba hoznia, ha
szükséges, akkor annak megfelelően kell kiigazítania. Olyan merész eseményt, mint Jézus feltámadásának hitét nem lehet
egyéni belátás szerint vallani. Ehhez mindenképpen közvetítőre van szükség. Ha valaki rátalált a húsvéti hitre, akkor
ismét az egyházra, másokra van utalva. Így a húsvét ünnepe alkalmat ad nekünk arra, hogy amikor nagy örömmel
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ünnepeljük Jézus győzelmét a halál fölött, arra is figyeljünk, milyen nagy jelentősége van a hívő közösségnek az egyén
hitére. A mai evangélium Jánosról szól, aki Jézus feltámadásának tanúja, azonban a Feltámadottban való hitét
hozzákapcsolja az egész Egyházhoz, amelyet itt Péter képvisel. Ezek az összefüggések arra a kérdésre irányítják
figyelmünket, hogy mennyire segítjük egymás számára Jézus feltámadásának hitét, a belőle táplálkozó örömet,
reménységet. Ennek legnagyobb jelentősége a családban van. Hogyan éli meg a keresztény család Jézus feltámadásának
igazságát? Ebben elsősorban az ünnepi szentmisén való részvételnek van a legnagyobb jelentősége, amelyre jó felkészülnie
a család minden tagjának. Otthoni beszélgetésekkel, amelyekhez az evangéliumi beszámolók adják az indítást. A húsvét
eseményének történeti igazsága mellett, jó a húsvéti örömről is beszélni. Jézus győzelmeskedett a halálon, és ez a mi
győzelmünket is jelenti a mulandóság fölött.
Forrás: www.katolikus.hu

Jorge Mario Bergoglio SJ az új pápa

Krisztus 266. helytartója – az eddigi Buenos Aires-i érsek. Nevét Jean-Louis Tauran
protodiakónus bíboros jelentette be a Szent Péter-bazilika középső loggiájáról. Az új pápa a
Ferenc nevet választotta: az első alkalom ez az egyház kétezer éves történetében, csakúgy, mint
az, hogy az új pápa a Jézus Társaság tagja.
Jorge Mario Bergoglio 1936. december 17-én született Buenos Airesben, olasz
bevándorló munkáscsaládban. Ötgyermekes családban nőtt fel, édesapja Olaszországból
vándorolt ki Argentínába, és a vasútnál dolgozott. Vegyészipari középiskolát végzett, majd a papi
hivatást választotta. A szeminárium elvégzése után, 1958-ban belépett a jezsuita rendbe.
Chilében végezte humán tanulmányait, majd 1963-ban visszatért Buenos Aires-be, ahol
filozófiából szerzett diplomát a San José egyetemen. 1964 és 65 között irodalmat és
pszichológiát tanított Santa Fe a Szeplőtelen Szűzanya intézetben, majd Buenos Aires-ben.
1969-ben szentelték pappá. 1973. július 31-én megválasztották Argentína jezsuita
provinciálisának. Ezt a tisztségét hat éven át töltötte be. 1980-tól annak a szemináriumnak a
rektora volt, amelyben végzett. 1986-ban Németországban fejezte be doktori tézisét. 1997-ben Buenos Aires koadjutor
érsekévé nevezték ki, majd 1998-ban, Antonio Quarracino bíboros halálakor, az argentin főváros érseke lett. 2001-ben
kreálta bíborossá II. János Pál pápa. Három vatikáni kongregációnak is tagja, 2005 óta az Argentin Püspöki Konferencia
elnöke.
Bergoglio teológiai gondolkodásában inkább mértékletes, kész a párbeszédre. Küzd a társadalmi
igazságtalanságok ellen, határozottan kiáll a szegények mellett. Aszketikus hozzáállással viszonyul a világhoz:
tömegközlekedéssel jár, nem költözött be a főpapi rezidenciába, s állítólag még ételeit is maga készíti. Sokoldalú: jó
szakács, szereti az operát, a görög műveltség barátja, Shakespeare és Dosztojevszkij a kedvenc írója. Több lelkiségi könyv
szerzője. A 2001-es rendes püspöki szinódus főrelátora volt, majd 2005 és 2011 között az Argentin Püspöki Konferencia
elnöki tisztségét töltötte be. Jól úszik, erős, holott gyerekkora óta tüdőproblémái vannak. A kevés szavú ember
megszólalásainak súlya van a 40 milliós Argentínában, ahol a lakosság 90 százaléka katolikus. Karácsony és húsvét
idején Bergoglio felkeresett beteg gyerekeket ápoló kórházakat, fogházakat, megmossa a betegek és foglyok lábát. A
közszereplés nem az ő műfaja.
Magyar Kurír

Az új pápa első szavai a hívekhez

Jean-Louis Tauran protodiakónus bejelentése után az új pápa 20 óra 21 perckor kilépett a Szent Péter-bazilika erkélyére, és
köszöntötte a híveket. Az eső ellenére a Szent Péter téren több mint százezren gyűltek össze, és ünnepelték az új pápát.
Bergoglio pápa ezekkel a szavakkal fordult a hívekhez:
Testvéreim, jó estét!
Tudjátok, hogy a konklávé kötelessége, hogy püspököt adjon Rómának. Úgy tűnik, a bíboros testvéreim a világ
másik végére mentek el érte, de itt vagyunk. Köszönöm a fogadtatást. A római egyházmegyei közösségnek megvan a
püspöke: köszönöm! Először is imádkozni szeretnék emeritus püspökünkért, XVI. Benedekért. Imádkozzunk érte együtt,
hogy az Úr megáldja és a Szűzanya oltalmazza.
A Szentatya ezután elimádkozta a hívekkel a Miatyánkot, az Üdvözlégyet és a Dicsőséget, majd így folytatta:
„Most pedig induljunk el ezen az úton: a püspök és a nép közös útján. A római egyház útja ez, azé a városé, amely
a szeretetben minden egyházat vezet. A testvériség, a szeretet, a köztünk lévő bizalom útja ez. Imádkozzunk mindig
egymásért, kölcsönösen. Imádkozzunk az egész világért, azért, hogy széles körű testvériség valósuljon meg. Azt kívánom,
hogy ez az út, amit ma elkezdünk az Egyházban, és amelyben engem az itt jelenlévő bíboros helynököm fog segíteni,
gyümölcsöző legyen ennek a gyönyörű városnak az evangelizálásában! Most szeretnék áldást adni, de előbb, előtte
szívességet kérek tőletek: mielőtt a püspök megáldaná a népet, azt kérem, hogy ti imádkozzatok az Úrhoz, hogy Ő
megáldjon engem: a nép imáját kérem, amely áldást kér püspöke számára. Mondjuk el csendben ezt az imát, a ti
imádságotokat értem.” Ferenc pápa Urbi et orbi áldást adott minden jelenlévő hívőre, majd így búcsúzott tőlük:

II

XI. évfolyam, 1. (28.) szám

Örökmécses

2013. húsvét

„Testvérek, elköszönök. Nagyon köszönöm, ahogy fogadtatok. Imádkozzatok értem, és hamarosan újra találkozunk!
Holnap a Szűzanyához szeretnék menni imádkozni, hogy oltalmazza Róma egész városát. Jó éjszakát és jó pihenést!”
Magyar Kurír (lt)

Mi a bálványimádás?

Más vallású testvéreink részéről sokszor hallható a vád, hogy mi, katolikusok képeket és szobrokat IMÁDUNK,
mivel templomainkban képek és szobrok vannak. Figyelmeztetni is kell az embereket a bálványimádás bűnére, ha azt
valóban elkövetik, de minket bálványimádóknak nevezni azért, mert templomainkban képek és szobrok vannak, nem
lehet. Mindez félreértésen vagy a Szentírás azon részének félremagyarázásán alapul, amely a szobrok céljáról és
használatáról szól. Az Ószövetség idejében tilos volt a képi ábrázolás: „Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmiféle
képmást arról, ami fenn van az égen, vagy lenn a földön, vagy a föld alatt, a vizekben!“ (Kiv 20, 4-5). - olvashatjuk a
Szentírásban. Ez a tilalom azért volt, mert akkoriban faragott képet vagy szobrot készíteni egyet jelentett a
bálványimádással.
Isten megtiltotta az ábrázolások használatát az Ő IMÁDÁSÁBAN, megtiltotta a képek és szobrok (képmások)
IMÁDÁSÁT, de nem tiltotta meg azok vallási célú használatát. Ha megtiltotta volna, akkor mindenféle vallásos
témájú film, fénykép, festmény tiltott lenne. A Szentírásban olvashatjuk, hogy az Úr így szólt Mózeshez: „Készíts két
kerubot (angyalt) vert aranyból az engesztelőhely két szélére. Az egyik kerub az egyik oldalon legyen, a másik a másikon,
úgyhogy az engesztelőhely mindkét oldalát befedjék, terjesszék ki szárnyukat, és borítsák be az engesztelés helyét”. (Kiv
25, 18-20). Ezekiel próféta is hasonló kerub szobrokat említ a tökéletes templomról kapott látomásában (Ez 41, 17-18).
Templomainkban azért vannak képek és szobrok, hogy eszünkbe juttassák az ábrázolt személyt. Egy nemzeti hős
emlékére szobrot, egy esemény emlékére emlékművet faragnak, vagy gondoljunk szüleink, hozzátartozóink fényképére
szobánk falán. A korai egyházban különösen hasznosak voltak a templomokban elhelyezett szobrok és képek az írniolvasni nem tudó emberek oktatására. Nem katolikus testvéreink gyermekeinek hittankönyvében is vannak Jézust
ábrázoló képek és más bibliai illusztrációk. Ami a meghajlást illeti: a meghajlás még nem jelent imádást. A japánok
meghajlással üdvözlik egymást, mi kézfogással. Meghajolhatunk egy világi személy szobra, vagy egy emlékmű előtt
anélkül, hogy azt, mint Istent imádnánk. Amikor letérdelünk egy szobor előtt és imádkozunk, ezzel nem a szobrot
imádjuk, még csak nem is a szoborhoz imádkozunk, hanem ahhoz a mennyei személyhez, akit a szobor ábrázol.
Egyházunk egyértelműen elítéli a bálványimádást. Bálványimádást követnek el azok, akik képeket és
szobrokat istenként imádnak. Azonban mi, katolikusok a képeket és szobrokat NEM IMÁDJUK! Egyedül Istent
imádjuk! Más vallású testvéreink nem veszik, vagy inkább nem akarják figyelembe venni ezt a különbséget, amely az
között áll fönt, hogy egy fa vagy kőszobrot istenként imádunk, vagy aközött a vágyakozás között, hogy a mennybéli
Krisztusra és a szentekre emlékezünk, és ezért tiszteletükre szobrokat készítünk. Megállapíthatjuk, hogy a vallási
tárgyú ábrázolások készítése és tisztelete biblikus alapokon nyugszik. Aki ennek ellenkezőjét állítja, az nem
ismeri kellőképpen a Szentírást.

Örökmécsestől Örökmécsesig


Az éjféli szentmisére igen szép pásztorjátékkal készültek
hittanosaink. Külön köszönet illeti Bosnyák Adélt, aki
felkészítette kis hittanosainkat.
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December 27-én,
Szent János apostolnak és evangélistának, a
borászok védőszentjének napján az egyesület
tagjai saját boraikból hoztak a hálaadó
szentmisére, amelynek keretében a lelkipásztor
megáldotta azokat.
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Virágvasárnap Krisztus Urunk kínszenvedésének történetét, a passiót a felsős hittanosok olvasták föl. Köszönet a
gyerekeknek a részvételért, Adélnak pedig a fölkészítésben való közreműködésért.

Zarándoklat Temerinbe
A bajsai hívek február 11-én utaztak Temerinbe, a lourdes-i Szűzanya tiszteletére felszentelt
templom búcsújára. Az ottani hívektől hallottuk, hogy a Temerinből kivándorolt, vagy külföldön
dolgozó hívek adományaiból építették a templomot. Nagyon szép az új templom. Udvarán gyönyörű
lourdes-i barlang van, embernagyságú Szűzanya szoborral.
A délutáni mise előtti közös rózsafüzér imádság ideje alatt érkeztek a zarándokok.
Feszületekkel, lobogókkal, virágokkal köszöntötték a Szűzanyát. 17 órakor megkezdődött a szentmise
Fazekas Ferenc tiszai főesperes vezetésével és több, mint tíz pap részvételével. Mivel aznap a betegek
világnapja volt, örömmel hallottuk, hogy kiszolgáltatják a betegek szentségét is, de bemondták a
mikrofonba, hogy akinek sem lelki, sem testi problémája nincsen, annak nem kötelező a betegek
kenetét felvenni. Néhányszáz ember indult az oltár felé, és ott, akkor látni lehetett, hogy nincsen
ember, aki ne lenne rászorulva Isten segítségére. Nem láttunk egyetlen embert sem, aki félreállt
volna. A mise végén gyertyás körmenettel majd ünnepélyes áldás kiosztásával ért véget az ünnepség. Mintha az emberek
könnyebben indultak volna hazafelé, mintha valami terhet raktunk volna le ott, a Szűzanyánál gyertyagyújtás és imádság
közben. Erőt gyűjtöttünk a további küzdelmes élethez. Mivel a bajsaiak először jártak Temerinben, nagyon szép emlék
marad számunkra ez az út.
Szabó Gizella

Nagyböjti lelkinap Csonoplyán

Március 9-én, szombaton nagyböjti zarándoklaton vettünk részt Csonoplyán. Ez egy
különleges bűnbánati nap volt, amelyen mi, résztvevők gazdag lelki kegyelmekben részesültünk.
Érkezésünk után a templom történetével és a hívek számának alakulásával ismertettek meg
bennünket.
A templomot Mindenszentek tiszteletére szentelték, ahova most kb. 500 hívő tartozik a
valamikori 4000 helyett. Ők Szűz Mária nagy tisztelői, amit a templomban elhelyezett több mint
tíz Mária-kép és szobor is igazol.
Erdélyből érkezett két vendég pap, akik az utolsó magyar király, Boldog IV. Károly király
és Zita királyné hitvestársi életszentségének példáját mutatták be. Énekeltük a Lorettói-litániát, a
Fájdalmas Anya köszöntését. Ebédszünetben a vendéglátók finom meleg teával és kiflivel
kedveskedtek nekünk. Harangszóra gyülekeztünk és indultunk el a kereszt után a Kálváriára.
Útközben együtt imádkoztuk hangosan a Fájdalmas Rózsafüzért. Éreztük a Jóisten jelenlétét, aki
szép időt is biztosított. A Kálvárián elhangzott keresztúti imák szövege újszerű és szép volt,
mintha Jézus szólt volna hozzánk. A templomba visszatérve bűnbánó szívvel mentünk gyónni, imádkozni, majd a
szentmisén áldozni. Közben Szentségkitételre, és nagyböjti vecsernyére is sor került. A kanizsai templomkórus
vezetésével, és a hívekkel együtt énekelni felemelő érzés volt. Köszönjük vendéglátóinknak munkájukat, figyelmességüket,
vendégszeretetüket. Reméljük, hogy a következő évben is találkozunk egy újabb Plébánián, a bűnbánati napon, hogy
együtt imádkozzunk, énekeljünk.
Irén
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Akik 2011. április 1-je és 2013. március 20-a között adományoztak:
(összesen 557700 dinár értékben)
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.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

3. koszorú
4. koszorú
5. koszorú
6. koszorú
Ács Éva
Ajándi Margit
Apró Ferenc
Bábi Teréz
Bacsa Matild
Bajusznás József
Balaton Zsolt
Bata Kurányi Valéria
Becskei Krisztián
Becskei Rozália
Bednárik Béla
Bezzeg Ferenc-id.
Bezzeg Ferenc-ifj.
Borús Sándor
Borúzs Tivadar
Bosnyák Nándor
Brada Ferenc
Brezovszki Mária
Cellik Lajos
Cesznak Árpád
Csepella Tibor
Csillag János
Csillag Sándor
Csuzdi Ilona
Damján József
Damján Zsolt
Dávid Ferenc-ifj.
Dévity Attila
Dudás Irén
Fabrici Ilona
Fehér Rózsa
Fekete György

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Fekete Ivka
Fontányi Ferenc
Francišković Aleksandar
Francišković Hédi
Fürsztner Lajos
Gagić Erika
Gidiman Ilona
Herbatin Julianna
Herbut István
Herk Anna
Hevér Tibor
Hulala Antal
Huszák Pál
Huszák Péter
Huszár János
Huszár Julianna
Jakab László
Juhász László
Juhász Mária
Kalmár Attila
Katona Károly
Kecskés Rozália
Kecskés Sándor
Kerekes Gizella
Kerekes Piroska
Kiss József
Kiss Rozália
Kókai Hajnal Irén
Kopasz János
Kószó Ilona
Kotman Piroska
Kovács Éva
Lajkó Nándor
Lakatos Attila
Laluja István
Lénárd Arnold

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

Lénárd József
Lőrik Margit
Majtán József
Makán Piroska
Mengyán Sándor
Mészáros Julianna
Mészáros Sándor
Mlinárik Péter
Mráz Erzsébet
Murányi Erzsébet
Musulin Julianna
Nagy József
Nagy Tibor
Nagyidei Károly
Németh Róbert
Nimcsevics József
Nyemcsok Ilona
Oravec Gizella
Oravec Ilona
Oravec Mária
Ozorák Borbála
Ozorák Jenő
Ozorák Sándor
Petrás István
Petrás Szuhánszki Mária
Pivarcsik Ferenc
Povazsánszki Mária
Raffai Anica
Rakk Lajos
Rankov Stevan
Rezicska Erzsébet
Rigó Erzsébet
Romoda József
Rostás Erzsébet
Saffer Béla
Šijački Irma

109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.

Stoff Attila
Stoff István
Sulyok Lajos
Sunyec Margit
Süveges Ilona
Szabó István
Szabó Szimóna
Szabó Vendel
Szabolcski János
Szabolcski Jolán
Szakál Erzsébet
Szakál Julianna
Szakál Kálmán
Szilágyi József
Szilágyi Róbert
Szklenár Antal
Szungyi István-id.
Szungyi Péter
Szvitlák Rozália
Tajkman József
Tölgyesi Ernő
Tóth József
Tóth Katona Viktória
Tóth Zoltán
Truzsinszki Károly
Truzsinszki Lajos
Urbán Erzsébet
Utasi Sándor
Vanyúr Mária
Vékony Sándor
Világos Edit
Viljanac Mária
Vince Boros Mária
Vince János
Virág Erzsébet
Zsemberi Mária

Hát, nem érdekes?











Hát, nem érdekes, hogy száz dinár milyen soknak tűnik, mikor a templom perselyébe tesszük, de milyen kevés,
mikor vásárolni megyünk vele?
Hát, nem érdekes, hogy milyen hosszúnak tűnik egy óra hossza, mikor szentmisére megyünk, de milyen gyorsan
elszalad egy labdarúgó mérkőzés kilencven perce?
Hát, nem érdekes, hogy lassan telnek a templomban töltött órák, de hogy rohannak, ha egy izgalmas filmet nézünk?
Hát, nem érdekes, hogy semmi mondanivaló nem akar eszünkbe jutni, mikor imádkozunk, de milyen sokat tudunk
beszélni barátainkkal a semmiről?
Hát, nem érdekes, hogy mennyire tudunk izgulni egy meccs hosszabbítása közben, de mennyire sajnáljuk, ha a
gyónás kicsit tovább tart a megszokottnál?
Hát, nem érdekes, hogy mennyire nehéz egy bibliai szakaszt végigolvasni, de milyen könnyű száz oldalt is elolvasni
egy-egy kalandregényből?
Hát, nem érdekes, hogy az emberek mennyire szeretnének az első sorban állni egy koncerten, de a templomban
mindig a hátsó padok telnek meg?
Hát, nem érdekes, hogy egy-egy egyházi eseményt két, három héttel hamarabb ki kell hirdetni, hogy be tudjuk
ütemezni az időbeosztásunkba, míg más eseményeknek az utolsó pillanatban is találunk helyet?
Hát, nem érdekes, hogy egyes embereknek milyen nehéz a legegyszerűbb evangéliumi tanításokról is beszélni
másokkal, míg ugyanazoknak nagyon jól és zökkenőmentesen megy a pletykálkodás?
Hát, nem érdekes, hogy mennyire hiszünk mindabban, amit az újságok írnak, de kételkedünk abban, amit a
Szentírás ír?
Internet
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Előretekintő










Április 6-án délelőtt várjuk az 1933-ban és korábban született híveinket, hogy közösen adjunk hálát a Jóistennek a
hosszú élet kegyelméért. A szentmise 12 órakor kezdődik, előtte 11 órától gyónási lehetőség. A szentmise keretében a
plébános kiosztja a betegek kenetének szentségét is. Az ünnepeltek meghívót kaptak. Sokan nem tudnak majd lejönni
a templomba, mert egészségi állapotuk ezt ne teszi lehetővé. A szentmisében értük is imádkozunk, és egyben kérjük
őket, hogy otthon imádkozzanak, mert az ima összekapcsol bennünket: „Az igazak imája kulcs a mennyországoz,
fölszáll az ima, és leszáll az Isten irgalma.”
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. Szentség-kitétel a 12 órai szentmisén, az eltétel pedig 18 órakor lesz.
A harmadikos hittanosok május 19-én a 12 órakor kezdődő szentmisén lesznek elsőáldozók. Imádkozzunk
elsőáldozóinkért és bérmálkozóinkért!
Templomunkban a bérmálás június 9-én vasárnap a 8 órakor kezdődő szentmisén lesz.
Kérjük azokat a bérmaszülőket, akik vidéken (nem Bajsán) bérmálkoztak, hogy hozzanak igazolást arról a Plébániáról,
ahol ebben a szentségben részesültek.
Februárban templomunk harangjaival kapcsolatos adatok kerültek fel az internetre. A harangokról készült képek és a
velük kapcsolatos információk megtekinthetők a www.magyarharangok.hu oldalon.
Az Örökmécses jelenlegi száma a topolyai Foto Rind műteremnek, Ozorák Hajnalkának, Fekete Györgynek, Rezicska
Erzsébetnek, Tóth Süveges Irénnek és Mészáros Gizellának köszönhetően jelenhetett meg. Isten áldása legyen az
adakozókon és az adományokon.

Elsőáldozási emléklap 1963-ból

Húsz éve járultak először a szentáldozáshoz (1993.V.23.)

ÁLDOTT HÚSVÉTOT KÍVÁNUNK
MINDEN BAJSAI POLGÁRNAK!
SVIM GRAĐANIMA BAJŠE
ŽELIMO SRETAN USKRS!
RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ VELKONOČNÉ
SVIATKY PRAJEME VŠETKÝM 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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