


A Baja Belvárosi Egyházközség hírlevele

A 300 éve alapított
egyházközségünk
külsejében megújult

templomának
megáldásához

kapcsolódó ünnepség-
sorozatot tartunk

jövő hétvégén, azaz
 november 11-12-13-án!
E hétvégén három eseménysort
ajánlunk híveink figyelmébe:
1) Templomszentelési lelki-
gyakorlatos szentmisékre hívunk
mindenkit 11-12-én, pénteken   és   
szombaton     este 6 órakor!  
Lelkigyakorlatos atyák: Roman 
Majewski pálos atya, majd Csősz
István nyug. mohácsi plébános!
2) Szombaton egész nap témába 
vágó előadások, továbbá templom
bejárási lehetőség lesz.

Programok délelőtt:
½ 10-kor „ 300 éves a Baja Bel-
városi Egyházközség” címmel
Dr. Pencz Kornél előadása a 
ciszter ház dísztermében
½ 11-kor „Altemplomtól a 
templompadlásig” – templom-
ismertetés és templombejárás
Dr. Fábián Borbála történésszel

Programok délután:
½ 4-kor „Gondolatok a katolikus 
templomépítészet fejlődéséről”
Dr. Mezős Tamás professzor, 
építészet-történész előadása, majd
½ 5-kor „Templomfelújítás A-Ω”
Simonics László építész-mérnök 
prezentációs előadása 
helyszín: a ciszter ház díszterme
3) A   t  emplommegáldási   ünnepet   
november 13-án, JÖVŐ 
vasárnap du. ½ 4 órakor 
kezdjük a templom előtti téren 
(kérjük a híveket, kívül gyülekez-
zenek) majd ÉRSEKI SZENT-

MISE keretében adunk hálát 
Istennek a megújult templomért!
(13-án este 6-kor nem lesz mise!!)
Mindenkit szeretettel várunk! 
Részletek a hirdetőtáblán…

Bemutatkoznak hitoktatóink...
Rasztik Richárdné Vezdán Ágnes 
vagyok. Keresztény családban 
nőttem fel Mélykúton. Életem 
meghatározó része volt, hogy 
táborozóként, majd csoportveze-
tőként Szentjánosbogár táborokon, 
lelki napokon vettem részt. Közép-
iskolai tanulmányaimat a Szent 
László ÁMK-ban végeztem, majd 
Szegeden tanultam gyógypeda-
gógiát. Férjemmel nyolc éve köl-
töztünk Bajára, egy gyermekünk van.
A Bajai EGYMI Autista tagozatán 
dolgozom gyógypedagógus-ként és 
megbízott hitoktatóként. Életem 
egyik legmegtiszteltetőbb 
feladatának élem meg, hogy 
megismertethetem a gyerekekkel 
Isten végtelen szeretetét. Sok tévhit 
él az emberekben az autista szemé-
lyekkel kapcsolatban. Egyesek 
érzéketlennek tartják őket, holott ők
is mély érzelmekkel és empátiával 
rendelkeznek. Szociális és kommu-
nikációs nehézségeik nehezítik a 
világban való eligazodásukat, de ők
is - a közös diagnózis ellenére -  
Isten egyedi és megismételhetetlen 
teremtményei. Akiket nem csak 
tanítani éri meg, de tőlük tanulni is.

Közösségeink életéből…
A Ferences Világi Rend közössége.
Assisi Szent Ferenc miután megala-
pította 1208-ban a ferencesek rend-
jét, egy közösségbe szerette volna 
gyűjteni azokat a világi embereket, 
akik ott voltak az első testvérek 
körül, akik azonosultak az ő életük-
kel. Ezt a közösséget tekintjük a 
ferences harmadrend /világi = nem 
szerzetesekből álló rend/ ősének. 
Baján a ferences világi közösség 
szinte egyidős a ferences szerzete-
sek jelenlétével. A szerzetesrendek 
feloszlatásával nyilván a harmad-
rendi közösség is megszűnt egy 
időre, de hála Istennek, több mint 
három évtized óta újra, és megsza-
kítás nélkül jelen van a városban. 
Újraéledésében, és az első lépések 
megtételében a közösség megszilár-
dításában elévülhetetlen érdemei 
vannak Halmos Gézának,             

aki néhány éve lebetegedett, 
de ebben a betegségében is 
legértékesebb tagja a közös-
ségünknek. Bár fizikálisan 
évek óta nem tud jelen lenni, a
betegség adta szenvedéseivel, 
próbatételeivel, azok felaján-
lásával, imáival lelkiekben 
erősíti közösségünket. Szent 
Ferenc is akkor tudott tenni 
rendjéért, amikor megkapta 
Krisztus sebeit, majd fiatalon 
elérték őt a súlyos betegségek.
A világi rend tagjainak feladata 
az evangélium szerinti életre 
való példaadás. Ennek jegyében
(is) részt vesznek különböző 
szolgálatokban a bajai 
plébániákon (takarítás, szentsír
őrzés, rendezvényeken való 
segítség), illetve városi szintű 
karitatív ételosztások alkalmain. 
Havonta tartunk testvéri össze-
jöveteleket Hesz Dénes ferences
atya lelki asszisztenciájával.

Toldi Norbert atya

Népszámlálás...
Október 1. és november 28. között
népszámlálás zajlik hazánkban.  
Buzdítunk minden katolikust, hogy
a népszámlálásnál vallja meg a ró-
mai katolikus valláshoz tartozását.

Felújítások helyzete…
- a Szent János kápolna átadása a 
héten megtörtént, miután a  tető-
felújítási munka befejeződött.
- a Rókus kápolnánál szépen halad
a torony külső felújítása.

A hét jeles napjai…
Csütörtökön Nagy Szent Leó pápa
pénteken Tours-i Szent Márton 
püspök ünnepe lesz.

Ima békéért
Istenünk, Te megteremtetted a 
rendezett és gyönyörű világot, 
azért, hogy békében és szeretetben
élhessünk. Kérünk, teremts békét 
a különböző népek és nemzetek 
életében és szívében! Add, hogy 
Oroszország és Ukrajna vezetői és
népei megtalálják a Hozzád 
vezető utat, aki meg tudod adni 
számukra, a mostani konfliktus- 
helyzetben a békét és a nyugalmat.

Ámen 


