


A Baja Belvárosi Egyházközség ünnepi hírlevele

A 300 éve alapított
egyházközségünk
külsejében megújult

templomának 
megáldási ünnepét

november 13-án, vasárnap
du. ½ 4 órakor tartjuk a
templom előtti téren, majd

ÉRSEKI SZENTMISE
keretében adunk hálát Istennek

a felújított templomunkért!
Mindenkit szeretettel várunk! 

Részlet a Bibliából...
Azokban a napokban az egész nép 
egy emberként összegyűlt a Víz-kapu
előtti téren. Ezdrás pap reggeltől 
délig felolvasott a férfiaknak és 
nőknek, és mindazoknak, akik meg 
tudták érteni. Ezdrás áldotta az 
Urat, a nagy Istent, s az egész nép 
felemelt kézzel ráfelelte: ámen, 
ámen. Ezdrás pap így szólt: „Ez a 
nap az Úrnak, a ti Isteneteknek van 
szentelve. Ne szomorkodjatok hát és 
ne sírjatok! Ne szomorkodjatok, 
hiszen az Úrban való örvendezés     
a ti erősségetek!”      /Neh 8,2 köv./

Templomunk történetéből...
Ezen a helyen az első templomot 
1728-ban építették. A kis méretű és 
vályogból készült templom, bár szép 
fa mennyezete volt, már 1732-ben is 
kicsinek bizonyult, és az állapota is 
leromlott. Ebben a templomban négy 
oltár és egy 4 változatú orgona volt a 
12 apostol festett képével. 
Az új templom építése a polgárok és 
a kalocsai érsek támogatásával 
valósult meg. Építésében különösen 
nagy szerepe volt Fabcsics Mihály 
plébánosnak, aki a pestis idején káp-
lánként állt helyt. 1742-ben kezdte 
meg az új, nagyobb templom építését.
Az új templom ékesítése lassan 
haladt előre. Több évtizedbe került 
elérni, hogy Grassalkovich Antal az 
ígért toronyórát beszerezze, aki végül
is az 1780-as években egy márvány 
főoltárt is készíttetett. 
A templom a legnagyobb károkat 
1840. május 1-jén, a nagy bajai 
tűzvészben szenvedte el. Ezekről     
az akkori plébános Bartók Mátyás 

így számolt be a kalocsai érseknek: 
„a minden vagyonuktól megfosztott 
bajai hívek az Isten házát is nélkü-
lözik: a plébániatemplom teteje 
tornyostul együtt leégett, a harangok 
szétolvadtak, egyet sem lehet 
használni, a kórus feletti boltozat 
beomlott, az orgonák, a rengeteg 
költséggel megszerzett zenei 
eszközök és egyéb ingóságok a 
kóruson nyomtalanul eltűntek, a 
kóruson lévő padok elégtek, a temp- 
lom felső hajójának vakolata lehul- 
lott, a templom boltozata megrongá- 
lódott: és jelenleg lehet ugyan, de a 
veszedelem isteni fenyegetésével, 
szentbeszédet tartani …” 
Az I. Világháború alatt, 1916-ban     
a toronyból több harangot, sőt 1918 
októberének elején még a tető réz 
lemezeit is elvitték hadi célokra.
A templomot a város 1922-25.  
között újíttatta fel. Az erről szóló 
emléktábla a templom főbejárata 
mellett látható. 

31 éve történt...
Templom megáldási beszámoló 
1991-ből (részlet a Belvárosi 
Egyházközség krónikájából) 
„Városunk számára is jelentős 
esemény volt az elmúlt hét végén      
a felújított Belvárosi Római 
Katolikus Templom megáldása.
Keresztény szemmel nézve egy 
templom újult meg, egy bajai 
honpolgár szemével pedig ismét    
egy műemlékkel több, amely új 
formájával szebbé teszi városunk 
arculatát.
Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy 
pár évvel ezelőtt mennyire leromlott 
állapotban volt. Aki egy kicsit is 
szívén viseli városunk középületei-
nek sorsát, érezhette, hogy mennyire 
szükség volt erre a felújításra. 
Templomunk 1765-ben épült barokk 
stílusban, 1783-ban átalakították. 
Védőszentjei: Szent Péter és Szent 
Pál apostolok.
1840. május 1-én tűzvész pusztított a 
városban, melynek során a templom 
is leégett. Hamarosan helyreállítot-
ták, de az I. világháborúban ismét 
súlyos károkat szenvedett.
1922-25. között épült újjá jelenlegi 
formájában, majd valamivel később 
1939-ben városunk neves festője, 
Éber Sándor végezte a templom 

belső kifestését. Hála Istennek,          
a II. világháború nem ejtett benne 
kárt, de az idő vasfoga azért rajta-
hagyta nyomait. Kisebb munkálato-
kat végeztek rajta a háború után is.
Ide tartozik például egy külső festés, 
amely - érdekes módon - rózsaszínre 
varázsolta ezt a szép épületet.
1983-ban új plébánost kapott a Bel-
városi Egyházközség, Szentgyörgyi 
József prépost úr személyében.
Ő is egyike volt azoknak, akik érez-
ték, hogy ezen változtatni kellene.
A Rókus kápolna rendbehozatala 
után hozzálátott a templom felújí-
tásához.
A hívek áldozatos adományai mellett
külföldi támogatással sikerült kicse-
rélni a toronysisakot, és mostanra a 
teljes külső restaurálást elvégezni.
A felújított templomot a Szt. Flórián 
kápolnával együtt, Dr. Dankó László 
kalocsai érsek áldotta meg november 
17-én, a pápalátogatás emlékére.
A templom megáldása ne csak a 
katolikusoknak, ne csak a Belvárosi 
Egyházközségnek, hanem az egész 
városunknak is jelentse egy megúju-
lás kezdetének lehetőségét. 
Baja, 1991. november 19.

Faa Béla káplán”

Időkapszula…
Szövegrészlet a templomtető hátsó 
keresztjébe helyezett időkapszulából:

„A Baja Belvárosi Szent Péter és
Pál templom tetőzete megújíttatott
Ferenc pápa pápaságának 8. évében,
Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti

érsek érsekségének 22. évében,
Binszki József plébánosságának 11.
évében, a koronavírus világjárvány
idején, abban az évben, amikor Baja
Város a szerbek kivonulásának 100.

évfordulóját ünnepelte!
Jelen munkák 2020 novemberének

elejétől 2021 áprilisának végéig
tartottak.

Az ács - tetőfedő munkát végezte a
bonyhádi Dávid Tető Kft. brigádja.

Hirdesse e templom az utókornak:
Az élet rövid, de Isten él örökké!

Neki legyen dicsőség most és
mindörökké!

Hiszek egy Istenben, Hiszek egy
hazában, Hiszek egy isteni örök

igazságban, Hiszek Magyarország
feltámadásában!”


