


A Baja Belvárosi Egyházközség hírlevele

A 300 éve alapított
egyházközségünk
külsejében megújult

templomának
megáldásához

kapcsolódó ünnepség-
sorozatot tartunk

november 11-12-13-án!
Péntek-szombat     este   lelkigyakorla
tos szentmisékre várjuk a híveket!
Szombaton előadások lesznek a 
plébánia kezdeteiről, építészetről, 
a jelenlegi felújításról. Templo-
munk megáldása november 13-
án, vasárnap du. ½ 4 órakor 
lesz a templom előtti téren, majd 
ÉRSEKI HÁLAADÓ SZENTMISE
a templomban! 
Részletek a hirdetőtáblán…

Bemutatkoznak hitoktatóink...
Nánainé Kovács Orsolya vagyok. 
Katolikus keresztény családban 
nőttem fel Sükösdön. Kisiskolás 
voltam, amikor Szeghalmi Ambrus
atyát községünkbe helyezték. Neki
köszönhetően aktív közösségi élet
indult el a plébánián. Megalakult 
a Belon Gellért cserkészcsapat - 
amelynek én is tagja lettem -, és 
ezzel egy időben elkezdtem 
ministrálni. Ambrus atyát Binszki 
József atya követte, aki barátságos
természetével, kiváló prédikációi-
val szintén hozzájárult ahhoz, 
hogy megmaradjon és megszilár-
duljon bennem a szüleim és a 
vallásom által képviselt értékrend.
Középiskolai tanulmányaimat a 
Kecskeméti Ward Mária (angol-
kisasszonyok) Leánygimnázium-
ban folytattam, ezek az évek is 
nagyon meghatározóak voltak 
számomra. Ahogy formálódott és 
mélyült a hitem, egyre inkább 
szomjaztam több tudásra. Így esett
a választásom a továbbtanulásnál 
a történelem mellett a hittan szakra
2014 óta végzek hitoktatást a Bel-
városi Plébániához tartozó isko-

lákban, illetve Bajaszentistvánon. 
Férjemmel 2005-ben házasodtunk 
össze, két kamaszkorban lévő 
gyermekünk van.
Számomra hitoktatóként szolgálni
azt jelenti, hogy tanúskodjak Isten
szeretetéről. Hittanóráimon éppen 
ezért nagyon fontosnak tartom a 
szeretetteljes, biztonságos légkör 
kialakítását. Célom, hogy vágyat 
ébresszek tanítványaimban, hogy 
Krisztushoz tartozni jó és örömteli
dolog, általa juthatunk el az igazi 
boldogságra és szabadságra.
Az évek során egyre inkább tuda-
tosodott bennem, hogy nem is én 
választottam ezt a hivatást, hanem 
Isten hívott el engem erre a szolgá-
latra. Ez egyszerre felemelő és    
felelősségteljes feladat. Próbálok 
törekedni arra, hogy mindig méltó 

lehessek Isten ügyének 
szolgálatára.

Közösségeink életéből...
  Október 8-án, Magyarok Nagy-
asszonyának főünnepén összesen 
74-en (kettő autóbusszal), zarán-
dokoltunk Máriagyűdre a Baja- 
Belvárosi Egyházközségből és a 
vonzáskörzetébe tartozó plébáni-
ákról. Ezen a napon a magyarok 
ezrei zarándokolnak Mária-kegy-
helyekre, ahogy tettük ezt mi is. 
Őszi zarándoklatunk már-már 
hagyománnyá vált a híveink 
számára. Minden évben meg- 
szervezzük, hogy megerősödjünk 
keresztény hitünkben, nemzeti 
kulturális és történelmi gyökere-
inkhez való ragaszkodásunkban.
  A zarándoklat napján a buszok 
reggel 8 órakor indultak Bajáról. 
Az odafelé vezető úton az 
Örvendetes Rózsafüzért 
imádkoztuk, de maradt idő a 
személyes beszélgetésekre is.      
A kegyhelyen a szentmise előtt 
volt idő még a reggeli kávéra 
vagy kegytárgyak vásárlására. 
Napunk lelki programja 
szentmisével kezdődött, ahol 
kértük a boldogságos Szűz Mária 
közbenjárását a békéért és a 

szomszédban zajló háború 
borzalmainak megszűnéséért.    
Az ima segít megteremteni a 
békét, főként akkor, ha sokan 
imádkozunk. Ezt követően a 
Rózsafüzér-sétányon, 
megnyugtató környezetben, 
körmenetben imádkoztuk a 
Dicsőséges rózsafüzért.               
A Fájdalmas Szűzanya szobrá- 
hoz érve, elmélyülve, egyéni 
kéréseinket is megfogalmaztuk. 
Siklóson kiváló ebédet kaptunk. 
Délután visszatérve a kegyhelyre, 
a szabadtéri kálvária stációinál 
végzett keresztutat a békéért 
ajánlottuk. Lelkünk terheit pedig 
Krisztus keresztjéhez kapcsoltuk, 
kérve bűneink bocsánatát.
Magyarok Nagyasszonya 
főünnepén e zarándoklattal 
mélyen megéltük a közösségi lét, 
elmélyülés, hálaadás, lelki és 
fizikai feltöltődés élményeit.
               Kretterné Rogács Margó 

A hét jeles napjai…
Hétfőn Antiochiai Szt. Ignác, kedden
Szt. Lukács evangélista ünnepe lesz.

Népszámlálás...
Október  1.  és  november  28.  között
népszámlálás  zajlik  hazánkban.  A
népszámlálás nagyon fontos esemény
nemcsak Magyarország de a magyar
katolikusok  életében  is,  ezért  arra
buzdítunk minden katolikust, hogy a
népszámlálás alkalmával vallja meg a
római katolikus valláshoz tartozását.

Felújítások helyzete…
- az altemplomnál elkészült az 
előtető, az oldalajtónál a festés.
- a Rókus és a Szent János kápol-
náknál folynak a munkák.

Október a Szűzanya hónapja
Minden nap du. 5 órakor rózsa-
füzért, majd Loretto-i litániát 
imádkozunk a templomban.

Közeledik a fűtésszezon…
Templomunkban eddig 11 ℃-ot 
tartottunk télen, és kb. 1 millió 
forintot fizettünk egy szezon alatt. 
Mostantól kb. 4x ennyi lenne az ár.    
A testületünk döntése értelmében 
jelentősen csökkentjük a hőfokot!


