


A Baja Belvárosi Egyházközség hírlevele

Advent 4. vasárnapja...

„Visszaemlékezem, mert az 
Advent az emlékezés ideje is. 
Emlékezem első találkozásunkra. 
Sírtál. Édesanyád bepólyázott és 
jászolba fektetett Téged. Te csak 
néztél, néztél engem… akkor még
emberi értelmeddel nem tudtad, 
nem sejtetted, hogy mennyire 
fogsz szeretni engem, méltatlant, 
hogy milyen nagy történetünk 
lesz. Nem tudom elfelejteni soha 
gyermek-tekinteted.
Azóta minden kisgyermek Rád 
emlékeztet. Minden járni kezdő, 
rogyadozó kicsi térd könnyekig 
meghat, hiszen Te is járni tanultál 
miattam és értem, hogy megkeress
engem, bárányodat, egyetlen 
Pásztorom. 
Azóta minden Mária és József, 
minden jászol és barlang, csillag 
és minden éjszaka Rád 
emlékeztet.
Karácsony éjszaka megszököm 
hozzád az Oltáriszentség elé. 
Nélküled a Karácsony maga az 
üresség, papírdíszes, hamis 
csillogás, siralomházi álmodozás.
Emlékezem. Találkoztam Veled 
gyermekkoromban, virágzó fehér 
szirmokat hullató körtefa alatt. 
Misét játszottam. Nemrég voltam 
elsőáldozó. Álmaimban azóta is 
néha nagy pelyhekben hullanak a 
körtevirág-szirmok. Talán ezért 
szeretem a hóesést is. Meg nem 
unom. Amikor először esik, ben-
ső kényszer hajt, hogy gyónni 
siessek.
Erre emlékezem most, amikor az 
utakat betemeti a hó, és levél sem 
érkezik, amikor az éjszakák titok-
zatosak és hosszúak és fagyos szél
jár a tetőkön. 
Eljöveteled olyan az én életemben
mint egy seb. Soha be se gyógyul-
jon, míg e földön élek.
Sokan elfelejtettek Téged! Ne 
engedd, hogy valaha is 
elfelejtselek!”

Barsi Balázs o.f.m.

Bemutatkoznak egyházközségi 
munkatársaink...

Hodován Péterné (Sánta Éva) 
vagyok, dusnoki származású.
A szüleim mélyen gyakorolták 
katolikus keresztény vallásukat, 
ebben nevelődtem fel. Hitokta-
tóm, Raffai Alfonz plébános úr 
meghatározó egyéniség volt  
hitem elmélyítésében.
A családunkkal 2004-ig Dusno-
kon éltünk, ahol férjem az egy-
házközség elnöke volt, szívesen 
vettünk részt az egyházközségi 
alkalmakon.
Miután beköltöztünk Bajára, a 
Belvárosi templomba jártunk 
szentmisékre, ott ismertük meg 
Binszki atyát. Férjem 2011-ben 
sajnos elhunyt. Három gyerme-
kem és hat unokám van, az ő 
szeretetük táplál és tölti be nap-
jaimat.
2017-től vagyok a Baja-Belvá- 
rosi templom sekrestyése és a 
plébániai hivatal délutános 
adminisztrátora.
Hálás vagyok Binszki József plé-
bános úrnak, hogy felkért erre a 
szép és komoly feladatra, s szol-
gálhatok Isten házában.
Szeretem a munkámat, az embe-
reket; szívesen beszélgetek velük, 
meghallgatom őket, együtt imád-
kozunk.
A feladatomat hittel végzem, a 
templom háttérmunkáit biztosí-
tom. A kollégáimmal nagy egyet-
értésben tesszük a dolgunkat.
A ministránsokkal jó a kapcsola-
tom – szeretettel sok jót tudunk 
tenni!
Binszki atya csapatépítés címen 
szuper programokat szervez a 
plébániai dolgozóknak, melyek 
mindig jó hangulatban telnek, 
összekovácsolják a társaságot.
Vallom, hogy amikor Isten elhív 
bennünket egy feladatra, szolgá-
latra, Ő mindig képessé is tesz, és 
erőt ad a küldetés végrehajtására.

Hirdetéseinkből…
A Hajnali Roráté szentmiséket 
reggelenként 6 órai kezdettel tart-
juk, december 24-e szombatig. 
Alattuk gyónási lehetőség is van.
Kedden  , a hajnali mise után   agapét,
egy kis szeretet-vendégséget tartunk
a plébánián! Mindenkit várunk!

Kérjük a kedves testvéreket, hogy 
folyó évi vagy elmaradt egyházi 
hozzájárulásukat   rendezzék  , akik 
még nem tették meg!

Karácsonyi gyónáshoz kérjük a 
betegek bejelentését a plébánián. 
Betegekhez ezen a héten, csütör-
tökön délelőtt megyünk  .  

December 24-én, szombaton az 
éjféli szentmise előtt fél 12 
órakor „Csendes éj” címmel fél 
órás zenei áhítat kezdődik a Bel-
városi templomban. 
Éjjel 24:00 órakor   pedig   éjféli   
szentmisét tartunk. Szeretettel 
várunk mindenkit!

December 25-én, Karácsony 
napján ünnepi miserendet tar-
tunk: reggel ¾ 8,  9 és este 6 
órakor lesznek szentmisék. 
Továbbá német nyelvű szent-
mise is lesz de. fél 11 órakor.

December 26-án, hétfőn szintén 
ünnepi miserend lesz. Ekkor tart-
juk a pásztorjátékot is a de. 9 
órai szentmisében. A családokat, 
gyerekeket különösen várjuk    
erre az alkalomra!

December 28-án, szerdán 19 óra-
kor kerül sor a hagyományos ka-
rácsonyi  hangversenyünkre.  Az
est előadói: Tátrai Farkas gitár-
művész,  dr.  Kosóczki  Tamás
orgonaművész  és  templomunk
Szent Cecília Kórusa. Mindenkit
szeretettel várunk!

A pl  ébániai iroda   Karácsony és 
Újév között dec. 27-től 30-ig a 
reggeli misék után lesz nyitva!  
E napokon telefonos ügyeletet 
tartunk a plébánia mobilszámán!


