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„Miért álltok és néztek az égre?”
Reményik Sándor egyik híres versében panaszosan mondja ki a felismert igazságot:
„valamitől mi mindig búcsúzunk.” – Ez tényleg így van: földi életünket átszövi a búcsúzás és újrakezdés állandó váltakozása. Búcsúzik a diák az iskolapadtól, társaitól és a
gyerekkorától is, búcsúzik a szülő az önálló
életet kezdő gyermekétől, búcsúzik a dolgozó a munkahelyétől, és életünk része az
is, amikor egy szeretett személytől végső
búcsút kell vennünk. Amikor az egyházi év
egyik szakasza véget ér, búcsút veszünk
az ünneptől is. Most éppen az idei húsvéttól, amely 40 napig tartó folyamatos ünnep
volt, a halálon diadalmaskodó Élet ünnepe. Milyen különleges lehetett az apostolok
húsvét utáni negyven napja… Jézus halálakor a teljes csüggedtség, félelem, aztán
húsvét reggelén a tanácstalanság, bizonytalanság, majd a Jézussal való találkozás
ujjongása, öröme. És ez az öröm hetekig tartott. Jézus többször megjelent nekik, együtt étkezett
velük, meggyőzte a kételkedőket, megmagyarázta a próféciákat, erőt öntött a lelkükbe.
Úgy érezhették, hogy minden
a régi: folytathatják Mesterükkel az utat. Még több tanítványt gyűjtenek, még több
nyomorult kapja vissza az
egészségét, és gyönyörű példabeszédekkel világítja meg
számukra a feltámadt Jézus a
mennyek országának titkait.
De ez nem így történt. Jézus
a negyvenedik napon lelkükre kötötte a nagy feladatot,

és fölment a mennybe. Ők pedig álmélkodva álltak – ahogy ez sok mennybemenetelt
ábrázoló oltárképen látható – , és bámulták
az újabb csodát. Kicsit hasonlít ez a jelenet a ballagó diákokéra: Megvolt a búcsúzás, kicsordultak a könnyek, körülöttük az
ünneplő sokaság, szinte már zsebükben a
képesítésüket bizonyító oklevél, és most
tanácstalanul néznek egymásra: mi lesz? –
Mi lesz? – Munka! Most az következik. A
tanítványok tekintetét a fellegek közül két
angyal rántotta le a földi dimenziókba: ,,Galileai férfiak, miért álltok és néztek az égre?
Ez a Jézus, aki felvétetett mellőletek, úgy
jön el ismét, ahogy az égbe felmenni láttátok.’’ Mintha azt mondták volna az égi hírnökök: „kedves tanítványok, eljött a munka
ideje. A feladatot megkaptátok, munkára!”
És tényleg, nem tátották a szájukat tovább,
hanem nekiláttak apostoli küldetésüknek.
A Szentlélek segítségével felépítették
az Egyházat, és az akkor ismert
világ minden részére elvitték
megváltásunk örömhírét.
Az ünnepnek vége. Kezdődik az évközi idő, a munka ideje. Nekünk is be kell
állnunk az apostolok mellé,
hisz a feladat közös: hirdetnünk kell az evangéliumot.
Nincs pontos utasítás, hogy
hogyan, az apostoloknak
sem volt. Ezt mindenkinek
magának kell megtalálnia.
De ahogy a tanítványok sem
maradtak egyedül, mi is biztosak lehetünk abban, hogy a
Szentlélek segíteni fog. G. Á.
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Aki szépen énekel…

Karizmatikus lelkinap

Örvendjetek,
angyalok! Jézusunk feltámadott!
Jól
ismert húsvéti
énekünk kezdősora ez, és
ha tovább olvasunk, mély értelmű mondanivalóra bukkanhatunk. Mégpedig a 3. versszakban,
melynek szövege a következő: „Jó hírt hoz
az Úr nekünk: a sötétség már letűnt, s nincsen rajtunk hatalma, ha a lelkünk akarja:
alleluja, alleluja!” Mire is utal ez a korábban
az evangélium előtt éneklendő versszak?
Nos, arra, hogy bár én önmagamtól nem
tudom legyőzni a gonosz lelket, hisz erősebb nálam, de Isten segítségével ez lehetséges. S miért ne adná meg nekem Isten azt a kegyelmet, hogy ellen tudjak állni
a gonosz cselvetéseinek? Hisz nincs az az
apa sem, aki követ ad gyermekének, ha az
kenyeret kér tőle (vö. Lk 11, 11). Mit kell
hát tennünk? Az efezusi levél ad nekünk
választ: „Vegyétek fel tehát Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz
napon, s megállhassatok, mert mindent
megtettetek. Úgy álljatok tehát, hogy derekatokat övezzétek fel igazságossággal,
s öltsétek magatokra a megigazulás vértjét! Lábatok saruja legyen a béke evangéliumának hirdetésére való készség. Mindezekhez vegyétek a hit pajzsát, amellyel
kiolthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát.
Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a
Lélek kardját, vagyis az Isten igéjét” (Ef 6,
13-18). Úgy legyen! Ámen!

Május 10-én délután került megrendezésre
az első biai karizmatikus lelkinap. Az első
órát Isten dicsőítésével töltöttük, hiszen
mindig van mit neki megköszönni… Még
a nehézségekért is hálát kell, hogy adjunk!
Még a bánat óráiban sem szabad, hogy elhaljon ajkunkon a dicséret szava!
Ezt követően Sipos Gyula előadását
hallgathattuk meg, aki rávilágított minket
arra, hogy Isten szeretete ma is gyógyít.
Ma is! Azt gondolhatnánk, hogy azokat a
csodák, amelyeket Jézus végbevitt, egyszeri, újra meg nem ismételhető esetek. De
nem! „Jézus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké (Zsid 13,8)! Más kérdés, hogy ezt –
Istenre irányuló nyitott szívvel – elhisszük,
vagy nem! Szabad akaratunk van!
Az előadást kiegészítették tanúságtételek (nemrégiben megtörtént esetek) is
Sipos Gyula, illetve Polgár Éva részéről,
amelyek megerősítették az elhangzottakat, és szívünkbe írták: minden lehetséges
annak, aki hisz!
Az előadást közbenjáró imaszolgálat
követte. Ezzel kapcsolatban maga Jézus
mondta: „Azt is mondom nektek: Ha ketten
közületek valamiben egyetértenek a földön,
és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól.
Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük
(Mt 18, 19-20)”.
Végül szentmisén vehettünk részt, és
magunkhoz vehettük Jézus valóságos testét, s kértük Őt, erősítsen meg bennünket
a sátán elleni küzdelemben, hogy alakítson
és formáljon minket az Ő Szent Szíve szerint, hogy valóban a föld sója és a világ világossága lehessünk!
Szalai Péter

Szalai Péter

MUZSIKÁLÓ GYEREKEK
Az Egyházközségünkhöz tartozó és művészeti iskolában zenét tanuló gyerekek
hangversenyt tartanak a Biai Szent Anna-templomban 2015. május 31-én 17 órakor.
Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!
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Az új képviselô-testület
Április 19-én egyházmegyénk minden
egyházközségében megtartották a képviselő-választást.
A biai egyházközségben is megtörtént
a szavazás, a megválasztottak névsorát a
püspök atya jóváhagyta. Az új képviselők
eskütétele május 24-én, a 8 órakor kezdődő szentmisében lesz.
A biai római katolikus plébánia képviselő-választásának eredményeként a tagok
listájának végleges jegyzéke a következő:

Marlok Ferenc, Andrész Zoltán, Géczy
Árpád, Alács Lajos, Deák László, Palovics
Ágnes, Kelemen Mihály, Szijártóné Tersztyánszky Dorottya, Palovics Lajos, Puskás Bálint, Szokolay Pál, Kerkovits Gábor,
Palovicsné Tihanyi Éva, Lányi István, Winkler Lujza, Szalai Péter
A póttagok listája a következő:
Kis Mihály, Erdős Balázs, dr. Radnainé
dr. Egervári Ágnes, Gakovicné Németh
Blanka
Mészáros Péter plébános

Helyreigazítás
A Forrás áprilisi számában jelentettük meg az egyházközség 2014-es zárszámadását
és a 2015-ös költségvetést. Sajnos egy nyomtatási hiba miatt elcsúszott a táblázat egyik
sora, és hiányos számokat közöltünk, ezért most újra közzé tesszük az adatokat.
A Biai Római Katolikus Egyházközség 2014. évi költségelszámolása
és a 2015-ös költségvetés
A 2014-es költségelszámolás:
I. Bevételek:

II. Kiadások:

Egyházi hozzájárulás
Persely
Egyéb bevételek (támogatások,
adományok, célgyűjtések stb.)
Összesen:
Plébánia, templom, temető, bérjellegű kiadások stb.
összesen

2 653 220 Ft
2 503 640 Ft
7 297 536 Ft
12 454 396 Ft
8 569 326 Ft

A 2015-ös tervezett költségvetés:
I. Tervezett
bevételek:

Hívek önkéntes adományai (egyh.adó, persely, stóla,
adomány, támogatás stb.) és egyéb

II. Tervezett
kiadások:

Plébánia, templom, temető, bérjellegű kiadások stb.

10 566 700 Ft
8 021 690 Ft

2015-ös terveink:
Az idei évben pályázati segítséggel szeretnénk rendbe hozni templomunk külső vakolását, vízelvezetését.
Az egyházi hozzájárulást csekken, illetve átutalással is lehet fizetni. A Biai Római Katolikus Egyházközség számlaszáma: 11101002-75013774-36000001
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Te elveszed a világ bûneit…
Jól ismert mondat olvasható a címben, hiszen a szentmisében több alkalommal (Dicsőség, Isten báránya) és szentmisén kívüli
imaórákon (litániák végzésekor) is emlékeztetjük magunkat arra, hogy mit is köszönhetünk Jézusnak, aki keresztje és feltámadása által váltott meg minket bűneinktől.
Felvetődhet a kérdés, hogy mi szükség
volt erre. Nem lett volna elég életünk végén
megvívnunk a saját kis harcunkat, hogy bekerülhessünk a Mennybe? Nos, nem! Nem
lettünk volna rá képesek ugyanis! „Embernek lehetetlen…” (Mk 10, 27) De Jézus emberré lett értünk, hogy megmutassa nekünk, miként kerülhetünk a Mennyek
Országába. S aki vágyódik az Úr udvarába,
az (Isten kegyelméből) be is fog oda kerülni,
mégha hosszasabb tisztulási folyamaton
is át kell esnie, ami már itt a földön megkezdődik… Emlékezzünk az okos szüzekre, akik várva vártak a Vőlegényre (Mt 25,
1), vagy a különböző mértékben megajándékozott szolgákra (Mt 25, 14), akik közül
ketten jól bántak talentumaikkal! Igen, ha
szívünk vágyik az Úrral lenni, akkor ennek
meg kell mutatkoznia már itt a földön is.
S mi a helyzet a gonoszokkal? Annyiszor
hallani azt, hogy „engem már az Isten se

szeret.” Kedves Testvérek, balgaság ilyet
mondani! A Tökéletes Szeretet nem tud
nem-szeretni!!! Nyilván megengedi a ros�szat, mert szabad akaratot adott az embernek, de később a rosszat Isten jóra váltja,
és százszor annyit ad az egy rossz helyett,
hiszen nem engedi, hogy mi, az Ő gyermekei romlást lássunk (vö. Zsolt 16, 10)!
De a bűn elszakít Istentől! Nem Ő fordul
el a bűnös embertől, hanem a bűnös ember zárja ki magát Isten szeretetéből!
Hogy milyen az Isten szeretete? Isten
szeretete olyan, mint a ránk zúduló eső!
Isten azt szeretné, ha mi Őt teljesen befogadva olyan örömben részesülnénk,
amelyet el sem tudunk képzelni. Isten azt
szeretné, ha „bőrig áznánk” az Ő szeretetétől. S mit csinál a bűnös? Esernyőt tart
a feje fölé. „Nekem nem kell az Isten, tudok én nélküle is boldogulni…” Ám az ilyen
mondatok romlásba viszik az embert…
Jézus Krisztus elvette a világ bűneit azért, hogy megnyissa felénk az Isten
gondviselő szeretetét; hogy ne zárjuk ki
magunkat az Ő kegyelméből; s hogy végül
a Mennybe jussunk! Dicsőség az Úrnak!

Hittantábor a plébánián

Imaszándék

Jelentkezési lapok a templomból,
sekrestyéből elvihetők, illetve a biaioltaregylet.hu és a biaikatolikus.hu oldalakról letölthetők.

Május 24-én elsőáldozás lesz templomunkban. 12 lány és 12 fiú készül
arra, hogy találkozzon az Úr Jézussal.
Imádkozzunk értük, hogy e találkozás olyan boldogsággal töltse el őket,
mint egykor az apostolokat is, s hogy
a jövőben örömmel járuljanak az Úr
asztalához!
Szalai Péter

Az idei évben is szeretettel várunk
minden iskolába készülő óvodást és
kisiskolás gyereket a plébániai hittantáborba.
A tábor időpontja:
2015. június 29 – július 3.
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Szalai Péter

Egyházmegyei hírek
10. Egyházmegyei Nap – Pünkösdhétfő
2015. május 25-én, Pünkösdhétfőn kerül megrendezésre Balinka-Tölgyes táborban és
a Falutáborban a X. Egyházmegyei Nap. A találkozó de. 9 órától du. 4 óráig tart. A gyermekjátékok mellett minden korosztálynak színvonalas lelki-szellemi programot kínálnak.
A találkozó kiemelt célja Kaszap István személyének és életének középpontba állítása, és az egyházmegyében működő szerzetesrendek bemutatkozása. Ebben az évben is
szeretettel várják a keresztény családokat a találkozóra, ahol a gyermeknek szóló programok mellett minden korosztály találhat megfelelő lelki-szellemi programot.
Programok:
· 9.00 gyülekező
· 10.00 koncelebrált püspöki szentmise
· 11.30 fakultatív programok: A kicsiknek játszóház, lovaglás, légvár, népi fajátékok és
kézműves foglalkozások. A fiataloknak, családoknak sport- és sorverseny. Az
egyházmegye iskoláinak gyermekműsorai. Az egyházmegye iskoláinak gyermekműsorai.
· 15.30 közös szentségimádás a főpásztor vezetésével
Egyházmegyei zarándoklat Máriaremetére
Délelőtt fél 11-kor Máriaremetén tart ünnepi szentmisét Spányi Antal megyés püspök. A
Székesfehérvári Egyházmegye 88. alkalommal hirdetett meg zarándoklatot a majdnem
kétszáz éves múltú kegyhelyre.
Szentháromság vasárnapján a nehéz időkben is szinte minden esztendőben ide zarándokoltak a fehérvári hívek. A Székesfehérvári Egyházmegye búcsújáró napját Prohászka
Ottokár püspök kezdeményezte és püspökutóda, Shvoy Lajos hirdette meg. A templom
oldalában elhelyezett kőtáblák tanúskodnak erről, s a két püspök mélységes Mária tiszteletéről. A zarándoknap azután is szokásban megmaradt, hogy az egyházmegyei határokat átrendezték, és Máriaremete az Esztergom-Budapest Főegyházmegye területére
átkerült.
Várjuk egyházmegyénk minden hívőjét, jöjjenek el a hagyományos máriaremetei
zarándoklatra.
http://www.szfvar.katolikus.hu

Bibliai rejtvény
Tegye megfelelő sorrendbe a szócsoportokat, így Jézus mennybemenetel előtt mondott szavait olvashatja!
VAN LÁG JETEK TMIND NEK ÉSZVI MEN GÉLI TMÉNY UMO DES ZEG ENT RAÉR
SÉT EREM EKAZE ELA
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le június 7-ig! A helyes megfejtők között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejtése: 1. Resurrexit: feltámadott; 2. Agnus Dei: Isten báránya; 3. Pasca: húsvét; 4. Alleluja: dicsérjétek az Urat; 5. Salvator: Megváltó
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Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról!
A Római Katolikus Egyház kódszáma: 0011
A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány száma: 18688973-1-13

NAPTÁR
– A szentmise minden vasárnap 8-kor és
fél 10-kor kezdődik, hétköznap kedden
és pénteken este 6-kor
– Tanítási időben a hónap első hétfőjén
reggel 8-kor diákmise van a templomban.
– Kedden este szentségimádást tartunk a
templomban egyházközségünkért és hazánkért.
– A templomi énekkar csütörtökönként 18
órakor próbál a plébánián. A gitáros kórus hétfőnként fél 8-kor tartja próbáit.
Szeretettel várjuk az énekelni szeretőket.
– Fogadóórák időpontjai: hétfő: 15–18.30;
kedd, péntek: 16–17.30
– Május 24-én vasárnap a 8 órai szentmisében lesz az új képviselő-testület eskütétele. A fél 10-es szentmisén elsőáldozás lesz.

– Május 25. egyházmegyei családi nap Balinkán
– Május 31. egyházmegyei zarándoklat Máriaremetére
– Május 31. 17 óra: Muzsikáló gyerekek,
koncert
– Június 7-én Úrnapja. Kérjük az egyházközség közösségeit, fiataljait, vegyenek
részt a lombgyűjtésben, sátorállításban,
gyűjtsék a virágszirmot, segítsék a körmenet útvonalának díszítését.
– Egyházi hozzájárulást csekken, illetve
átutalással is lehet fizetni. A Biai Római
Katolikus Egyházközség számlaszáma:
11101002-75013774-36000001

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Máj. 17.

ApCsel 1,1-11

Ef 1,17-23

Mk 16,15-20

Máj. 24.

ApCsel 2,1-11

1Kor 12,3b-7.12-13

Jn 20,19-23

Máj. 31.

MTörv 4,32-34.39-40

Róm 8,14-17

Mt 28,16-20

Jún. 7.

Kiv 24,3-8

Zsid 9,11-15

Mk 14,12-16.22-26

Felelős kiadó: a Biai Egyházközség Képviselő-testülete
Szerkesztőbizottság: Géczy Árpád, dr. Kerkovits Gábor, Szalai Péter
www.biaikatolikus.hu • E-mail: biaiplebania@gmail.com
Tördelés: Horváth Árpád • Sokszorosítás: Krónikás Bt.
Következő lapzárta: 2015. június 7.

6

