
  

 

 
A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA TÁJÉKOZTATÓJA 
XI. évfolyam, 2. (29.) szám  2013. augusztus 15. 

Örökmécses 

Ma az Egyház a Boldogságos Szűz Mária mennybevételét ünnepli, 
amit a magyar népnyelv egyszerűen csak Nagyboldogasszonynak nevez. Azt 
a hitigazságot, dogmát ünnepli ma az Egyház, hogy a Boldogságos Szűz 
Mária halála után nem úgy halt meg, mint akárki közülünk. Az ő testét nem 
érte romlás, hanem a mennyei dicsőségbe testestől-lelkestől felvétetett, s a 
mindenható Isten a mindenség királynéjává tette. A rózsafüzér titkai közül a 
dicsőséges ezen két titkát ünnepli az Egyház: ki téged Szent Szűz a mennybe 

fölvett; s a másik: Ki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. 
Ezt a hitigazságot dogmaként vallja az Egyház, vagyis olyan 

hitigazságként, ami biztos hitigazság a kinyilatkoztatásban. Abban a 

tanításban, amit nekünk az Isten megmondott, amit minden katolikus 
kereszténynek vallania kell, ha katolikusnak tartja magát. Ezért fontos, hogy 
minél jobban megértsük ezt a dogmát, mely tulajdonképpen az utolsó az 
eddig kihirdetett dogmák sorában: XII. Piusz pápa hirdette ki 1950-ben, s 
azóta nem hirdettek ki új dogmát. 

A Nagyboldogasszony hittitkának jobb megértéséhez adja kezünkbe 
az Egyház a mai napon azaz imént hallott evangéliumi szakaszt, amely 
Mária Erzsébetnél tett látogatásáról szól. Azon túl, amit a Szentírás 
olvasásakor ebből a szakaszból megismerünk, még számtalan más jelentés 

húzódik meg. Mert a Szentírásban szinte semmi sincs véletlenül leírva, főleg az Újszövetségben nem, ami már az 
Ószövetségre épít. Tehát az evangéliumi szöveg egy elsődleges jelentésen túl hordoz magában egy mélyebb, másodlagos 
jelentést is. Erzsébet így köszönti Máriát: "Hogyan lehet, hogy uramnak anyja látogat el hozzám?" Ehhez hasonló felkiáltás 
már hangzott el az Ószövetségben. Akkor, amikor Dávid Jeruzsálembe akarta vitetni a frigyládát, mely a szövetség tábláit 
tartalmazta, s egy zsidó számára az Isten jelenlétének mindennél elevenebb jelképe volt. Mielőtt a frigyláda Dávid 
Jeruzsálembe vitette volna, megrendült e titok előtt, s így szólt: "Hogyan jöhet hozzám az Úr ládája?" Íme, ezen ószövetségi 
előkép alapján az egyházatyák már a kereszténység első századaiban Máriát az Úr frigyládájának nevezték. Mária az Isten 
jelenlétének frigyládája, a szíve alatt megtestesült Ige által. 

Az ószövetségi frigyláda nagy tiszteletben részesült. Nem érinthette akárki, s amikor a már kőből épült 
Templomban volt nem láthatta akárki. Oly magasztos és szent dolog volt, hogy amikor a frigyládát Jeruzsálembe vitték, s 
egy ember méltatlanul megérintette azt, azon nyomban meghalt. Amikor pedig Krisztus idejében már nem volt a 
Templomban a frigyláda - mert a történelem viharaiban nyoma veszett - akkor még annak helyét is úgy tisztelték a 
Templom Szentek Szentjének nevezett legbelső termében, hogy oda csak egyszer egy évben léphetett be a főpap. 

Az Isten jelenlétének ez a hordozója - a frigyláda ilyen magasztos és szent volt. Hát akkor mennyire volt szent 
Mária, aki az Isten valódi jelenlétét hordozta, aki Isten valódi jelenlétét hordozta szíve alatt! De micsoda alázatosság ez 
Isten és Mária részéről: most már nemcsak a kiváltságosok láthatják, közeledhetnek hozzá, s nem kell szörnyethalnia 
annak, aki megérinti ezt a frigyládát. S az igazi frigyláda nem csak Erzsébethez megy el, hanem hozzánk is eljön, s elhozza 

legszentebb magzatát. 
De ahogyan az ószövetségi frigyláda is csak hordozója volt a benne lévő szövetségi tábláknak, úgy Mária is 

hordozója az Isten Fiának. Nem az ő érdeme az, hogy ez így történt, hanem egyedül Isten kegyemének köszönheti mindezt. 
De ez nem kisebbíti Mária érdemeit sem, mert ahogyan megénekelte a Magnificatban Mária: "Ezentúl boldognak hirdet 
minden nemzedék." Valóban boldog vagy Mária, ó áldott frigyládája az Úrnak! Mert meghallottad az Isten szavát és hittél 
is annak. Nemcsak anyja voltál Jézus Krisztusnak, hanem tanítványa is - mégpedig a leghűségesebb tanítványa. 

De nem csak Mária teste volt ilyen magasztos - amely hordozta az örök Igét, s amely ezért testestől-lelkestől 

fölvétetett a mennybe -, mert a mi testünk sem alábbvalóbb. Mi is egyfajta frigyládái vagyunk az Úr jelenlétének. Azért, 
mert minden ember Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve. Amikor a szentáldozásban magát az Úr Krisztust 
vesszük magunkhoz, mi is az örök Ige hordozóivá leszünk. Azért is vagyunk az Úr frigyládái, mert minden megkeresztelt, 
megbérmált ember a Szentlélek temploma, ahogy Szent Pál apostol mondja. Láthatjátok tehát, hogy az egész 
szentháromságos Isten jelen van testünkben: az Atya megteremti testünket, a Fiú lakást vesz benne a szentáldozásban, a 
Szentlélek pedig templomot. 

Nagy titok ez, és sajnos az emberek többségének már nem sokat jelent ez. Igazából mi sem tudnánk mit kezdeni 
vele, ha nem volna olyan példaképünk, ha nem volna olyan példaképünk, mint Mária, aki már eljutott a megdicsőülés 
állapotába. Nemcsak lelke, hanem teste is megdicsőült Jézus Krisztus után, aki feltámadásával elsőként dicsőítette meg 
az emberi testet, s felvitte a Szentháromság szeretetközösségébe. 

Mária tehát példaképünk abban, hogy hogyan viszonyuljunk testünkhöz, s abban, hogy mi fog történni ezzel a 
testtel Krisztus második dicsőséges eljövetelekor, a feltámadáskor. De ami fontosabb: nem csak testünk sorsát mutatja 
meg Mária, hanem azt is, hogy hogyan kell élnünk, hogy erre a megdicsőülésre eljussunk. Hiszen, mint mondottam, nem 
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csak anyja, hanem leghűségesebb tanítványa is volt Jézusnak Mária. Emlékezzünk arra, hogy pünkösdkor ott találjuk az 
apostolok között, amint együtt imádkozik velük. Az Egyház tanítása vallja, hogy Mária azóta is imádkozik velünk és 

értünk Istennél a dicsőségben: az Egyház anyja lett, különleges közbenjárónk Istennél. 
Mária hite, szeretete és Krisztussal való tökéletes egysége legyen példakép számunkra. Ahogyan ő hordozta 

Krisztus, s volt Isten engedelmes szolgálóleánya, s ahogyan ő volt a leghűségesebb tanítvány, úgy nekünk is példát véve 
róla Krisztus hordozókká és hűséges tanítványokká kell lennünk. Mert ez a hiteles kereszténység, ez példaértékű a 
környezetünk számára, amely távol kerül Istentől: ez a csendes példaadás. 

Íme, ez a mai ünnep üzenete, erre tanít bennünket a ma ünnepelt hittitok. Ezért imádkozzunk, hogy méltók 
legyünk erre a nagy ajándékra és példaképre, Máriára. Hogy mi is krisztushordozókká váljunk és hűséges tanítványok 
maradjunk az élet minden vihara közepette is. 

Internet 

Örökmécsestől Örökmécsesig 

 
 Április 6-án megtartottuk a 

nyolcvanévesek és nyolcvan éven 
felüliek negyedik találkozóját. Az 
ünnepeltek és hozzátartozóik az értük 

felajánlott szentmisén hálát adtak a 
kapott kegyelmekért, és kérték Isten 
segítségét további életükre. A 
szentmise keretében a plébános 

kiosztotta a betegek kenetének 
szentségét. Szentmise előtt Brasnyó 
Ferenc espres atyánál sokan 
elvégezték a szentgyónást. Tóth József 
atya egy-egy szál szegfűvel, Kókity 
Lilla pedig egy szép verssel köszöntötte 
az idős híveket. Imádkoztunk azokért 
az idősekért is, akik nem tudtak 
eljönni a templomba. A szentmise 
után a Faluházban megvendégeltük a 
meghívottakat. 

 
 Húsvét után javításokat és festési munkálatokat végeztünk 

templomunkban. Két új kristálycsillárral és kilenc falicsillárral 
is gazdagodott templomunk. A templomra adakozóknak, 
segítkezőknek és a takarítóknak itt is köszönetet mondunk. 
Isten bőségesen jutalmazza meg őket, akik az Ő hajlékának 
szebbétételéért, közösségünk építéséért munkálkodnak. 

 

 Elsőáldozásra két új Oltáriszentség-lobogó 
készült. Az Oltáriszentséget jelképező 
motívumot Sunyec Margit 90 éves hívő 
horgolta, a lobogó többi része pedig Damján 
Éva munkája. 

 
 Május harmadik vasárnapján elsőáldozás, június 9-én pedig bérmálás volt templomunkban. Imádkozzunk 

elsőáldozóinkért és bérmálkozóinkért! Fényképeket a két eseményről az Örökmécses következő számában közlünk. 
 Templomunk 2016-ban lesz 200 éves, az építése 1811. szeptember 11-én kezdődött, tehát 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. Továbbra is gyűjtünk 
templomunk szerkezeti megerősítésére. Eddig 158 család adakozott erre a célra mintegy 610000 dinár értékben. 
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Akik 2011. április 1-je és 2013. augusztus 11-e között adományoztak: 

 
1. Fürsztner Lajos 
2. Petrás Szuhánszki Mária 
3. Kiss József 
4. Kiss Rozália 

5. Romoda József 
6. Musulin Julianna 
7. Ozorák Borbála 
8. Balaton Zsolt 

9. Fekete Ivka 
10. Ozorák Jenő 
11. Cellik Lajos 
12. Sunyec Margit 

13. Szilágyi Róbert 
14. Lajkó Nándor 
15. Mráz Erzsébet 
16. Szabó István 

17. Damján József 
18. Urbán Erzsébet 
19. Raffai Anica 
20. Brada Ferenc 

21. Utasi Sándor 
22. Oravec Ilona 
23. Fekete György 
24. Vékony Sándor 

25. Hevér Tibor 
26. Nagy József 
27. Makán Piroska 
28. Csillag Sándor 

29. Ajándi Margit 
30. Nagyidei Károly 
31. Vince János 

32. Fabrici Ilona 
33. Francišković Aleksandar 
34. Bajusznás József 
35. Viljanac Mária 

36. Nyemcsok Ilona 
37. Gidiman Ilona 
38. Oravec Gizella 
39. Petrás István 

40. Szabolcski Jolán 

41. Szabó Szimóna 
42. Mészáros Sándor 
43. Szvitlák Rozália 
44. Fehér Rózsa 

45. Kecskés Rozália 
46. Szungyi István-id. 
47. Truzsinszki Lajos 
48. Virág Erzsébet 

49. Mlinárik Péter 
50. Kovács P. Éva 
51. Bezzeg Ferenc-id. 
52. Bezzeg Ferenc-ifj. 

53. Bábi Teréz 
54. Povazsánszki Mária 
55. Pivarcsik Ferenc 
56. Csepella Tibor 

57. Bata Kurányi Valéria 
58. Šijački Irma 
59. Herbatin Julianna 
60. Szakál Erzsébet 

61. Saffer Béla 
62. Vanyúr Mária 
63. Huszár Julianna 
64. Kószó Ilona 

65. Tölgyesi Ernő 
66. Oravec Mária 
67. Tóth Katona Viktória 
68. Kókai Hajnal Irén 

69. Szklenár Antal 
70. Tóth Zoltán 
71. Rostás Erzsébet 

72. Tóth József 
73. Rezicska Erzsébet 
74. Huszár János 
75. Herbut István 

76. Lénárd Arnold 
77. Becskei Rozália 
78. Dávid Ferenc-ifj. 
79. Rakk Lajos 

80. Vince Boros Mária 

81. Laluja István 
82. Juhász László 
83. Lőrik Margit 
84. Bednárik Béla 

85. Tajkman József 
86. Gagić Erika 
87. Süveges Ilona 
88. Lénárd József 

89. 3. koszorú 
90. Hulala Antal 
91. Huszák Péter 
92. Rankov Stevan 

93. Kotman Piroska 
94. Németh Róbert 
95. Borúzs Tivadar 
96. Damján Zsolt 

97. Becskei Krisztián 
98. Lakatos Attila 
99. 6. koszorú 
100. Világos Edit 

101. Szungyi Péter 
102. Jakab László 
103. Szakál Julianna 
104. Bosnyák Nándor 

105. Stoff István 
106. Stoff Attila 
107. Szabolcski János 
108. Apró Ferenc 

109. Rigó Erzsébet 
110. Brezovszki Mária 
111. Francišković Hédi 

112. Szilágyi József 
113. Dévity Attila 
114. Juhász Mária 
115. Kalmár Attila 

116. Kopasz János 
117. Herk Anna 
118. Ozorák Sándor 
119. Mészáros Julianna 

120. Nimcsevics József 

121. Cesznak Árpád 
122. Majtán József 
123. Borús Sándor 
124. Nagy Tibor 

125. Huszák Pál 
126. Fontányi Ferenc 
127. Mengyán Sándor 
128. Kerekes Gizella 

129. Katona Károly 
130. Csuzdi Ilona 
131. Csillag János 
132. Szabó Vendel 

133. Truzsinszki Károly 
134. 4. koszorú 
135. Kecskés Sándor 
136. Zsemberi Mária 

137. Bacsa Matild 
138. 5. koszorú 
139. Dudás Irén 
140. Sulyok Lajos 

141. Murányi Erzsébet 
142. Kerekes Piroska 
143. Szakál Kálmán 
144. Ács Éva 

145. Kalapáti János id. 
146. Petrás Antal 
147. Mocnár Mária 
148. Druzsek Piroska 

149. Turzai Katalin 
150. Herbatin Gizella 
151. Sándor György 

152. Dévity József 
153. Karaszi Róbert 
154. Kovács L. Éva 
155. Uglik Tibor 

156. Vince Verona Mária 
157. Vince János – ifj. 
158. Parák Ilona 

 

Tanítás a tízparancsolat  III. parancsáról 

 
Kötelező minden vasárnap templomba menni, vagy csak a parancsolt ünnepek alkalmával? A 

vasárnapot otthoni szentírásolvasással és elmélkedéssel is meg lehet szentelni? Ha valaki nem jár minden 
vasárnap templomba, de máshogy igyekszik megszentelni a vasárnapot, akkor az illető járulhat-e 
szentáldozáshoz amikor legközelebb szentmisén vesz részt? 
 

A vasárnap keresztény életünk alavető ünnepe, heti ünnepnapja, amikor Krisztus feltámadását ünnepeljük. A 
vasárnap megszenteléséhez szorosan hozzátartozik a szentmisén való részvétel.  Éppen ezért, ha alapos indok nélkül nem 
megy valaki szentmisére, akkor gyónás nélkül nem járulhat szentáldozáshoz. 
 

A témában érdemes leolvasni II. János Pál pápa apostoli levelét, amit Dies Domini címmel adott ki. 

http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=70 
 

A gyermekek szentmise-látogatása 

 
Szeretnénk felhívni a gyerekek, diákok (és mindenki) figyelmét, hogy a hittan mellett a vasárnapi szentmiséken 

való részvétel hozzá tartozik a keresztény életünkhöz. Egyrészt bibliai parancs kötelez minket az Úr napjának 
megszentelésére, és ezért bűn, ha azt elmulasztjuk, másrészt szentségfelvételhez (elsőáldozás, bérmálás) csak az járulhat, 
aki rendszeresen és folyamatosan részt vesz vasárnapokon és kötelező ünnepeken, a szentmiséken.  
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Jézus Krisztus lehajolt az elesettekhez, szükséget szenvedőkhöz, a kisgyerekekről pedig azt mondta: „Engedjétek 
hozzám a gyermekeket”. Mindezzel példát adott nekünk, hogy mi is hasonlóan cselekedjünk! Ezen jézusi útmutatás 

sokfajta megvalósítása közül egyik az, amikor szó szerint is utat, „rámpát” készítünk számukra, hogy akadálytalanul 
járulhassanak templomunkban az élő Krisztus színe elé. 
 

Tisztelt szülők! 

 
Ezt az alkalmat is megragadom arra, hogy felhívjam figyelmüket iskoláskorú gyermekük hitoktatásának 

kérdésére. Kérem, kísérjék figyelemmel és hassanak oda, hogy gyermekük ebben a tanévben a korosztályának megfelelő 
csoportban rendszeresen részt vegyen a hittan órán és a vasárnapi szentmisén. Emlékezzenek rá, hogy a hitoktatáson 
való részvétel nem múlhat a gyermek döntésén, hanem annak biztosítása az Önök lelkiismeretbeli kötelessége. Keresztény 
hitben való nevelésére komoly ígéretet tettek a gyermek megkeresztelésekor.  

Erkölcsileg szétzilált világunkban különösen nagy szükség van arra, hogy olyan szilárd értékrend és gondolkodás 
alakuljon ki az utánunk jövő nemzedékekben, amelyre egész életükben támaszkodni tudnak. Ennek egyik elősegítője a 
hitoktatás, nélkülözhetetlen támasza pedig vasárnaponként a szentmise, az Isten oltára körül összegyűlő keresztény 
közösség. 

Józsi atya 

 
 

 

 

Az emléklap felirata:  
„ELSŐ SZENTÁLDOZÁSI EMLÉK 
Major Ilona 1939. ÉVI május HÓ 

7. N. JÁRULT AZ ELSŐ SZT. ÁLDOZÁSHOZ“ 

45 évvel ezelőtt járultak először a szentáldozáshoz (1968.06.09.) 

 
 Várjuk a jelentkezőket a doroszlói búcsúra! Idén is az egynapos zarándoklatra lehet jelentkezni. A viteldíj a 

jelentkezők számától függően 600-700 dinár körül lesz. 
 A topolyai Foto Rind műteremnek, Virág Norbertnek, Ozorák Hajnalkának, Mészáros Gizellának és a bajsai Helyi 

Közösségnek 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: 280. 


