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„Mindennap dicsérünk Téged!”
Egyházunkban régi hagyomány, hogy az iskolai évet a
Szentlélek segítségül hívásával, a Veni Sancteval kezdjük,
és tanév végén a Te Deummal
zárjuk, hálát adva az elmúlt 10
hónap áldásaiért. Hálát adunk,
mert ez így természetes… De
biztos, hogy így természetes?
A köszönetnyilvánítás mindig
csak a „töredék” igénye volt.
Jézushoz is csak egy gyógyult
leprás lépett vissza a tízből. És
ez ma sincs másképp. Az Istennek való
hálaadást inkább csak egy szűk réteg különc magatartásának látja a többség, míg
azt a sok kegyelmet, ami Tőle van, természetesnek gondolják. Természetes a
kenyér (kalács) az asztalon, a szép ruha,
a fűtött, sőt hűtött szoba, természetes az
állam által nyújtott egészségügyi szolgáltatás, az iskola, és mindaz a technikai kényelem, ami nélkül egy otthont, a közlekedést ma már el se tudjuk képzelni. A sok jó
annyira természetes, hogy fel sem merül,
hogy mindezért hálával tartozunk Istennek.
Hittanosaimmal ismerkedő találkozásunkkor, év elején az egyház elvárásairól beszélgettem, és így szóba jött a vasárnapi
szentmise kérdése. Néhányan nem értették, miért kell templomba menni, miért várná el tőlünk Isten, hogy vasárnap délelőtt
felkeljünk, holott végre egy napot akár az
ágyban is tölthetnének, úgy, hogy csak az
ebédre vánszorognának ki a paplan melegéből. Persze bennük fel sem merült, hogy
azt a bizonyos vasárnapi ebédet sem a te-

rülj-terülj asztalka produkálta,
hanem a gondos édesanya,
akinek erőfeszítéseit azért –
remélem – köszönet kíséri. Pedig mennyi mindenért tartozhatunk hálával Teremtőnknek!
Az életünkért, amit Krisztus
érdeméből nem zár le a halál,
az egészségünkért, családunkért, barátainkért, a munkáért,
környezetünkért, a teremtett
világ csodáiért, amiben gyönyörködhetünk, és ezt a sort
hosszan-hosszan folytathatnánk. Egy tanítási év végén is ennyire véget nem érő az a
lista, amelyen azok a dolgok szerepelnek,
amiért a tanév végén köszönetet mondhatunk. A tudás, ami több annál, amit a
tankönyvek rejthetnek, az ügyesség, ami
nem fejezhető ki a testnevelés, a technika vagy a rajz óraszámával. A barátok, az
együtt töltött élmények, amire idős korban
is visszaemlékezünk. Találkozás a váratlan jósággal, amikor büntetés érdemeltünk
volna, és a mulasztás vagy a hiba következményeivel, amiből tanulhattunk, hogy
legközelebb jobbak lehessünk.
Most, az év végi hálaadó szentmisén a Te
Deum, ez a Szent Ambrusnak tulajdonított
gyönyörű himnusz meghív minket az egyetemes egyház hálaadó énekébe. Együtt dicsérjük jóságáért az Istent az angyalokkal,
a prófétákkal, a mártírok seregével. Csatlakozzunk tehát mi is a hálaadók szeretetközösségéhez, és dicsérjük Istent, úgy, ahogy
a szerző javasolja: MINDEN NAP!
G. Á.
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Elsôáldozás

(fotó: Bozsó Edit)

Pünkösd vasárnap, a Szentlélek eljövetelének ünnepén 24 elsőáldozó vehette magához
Krisztus Szent Testét. A harmadikos hittanosokat Szalay Péter készítette fel a szentségi
Jézussal való találkozásra. Reméljük, elsőáldozóink kitartanak a hitükben, és vasárnapról vasárnapra találkozhatunk velük a szentmiséken.
Elsőáldozóink:
Bogyay Benedek, Bősze Karolina, Czipri Enikő, Császár Erik, Cseresznyés Botond,
Cseresznyés Csongor, Gakovic Blanka, Hajagos Petra, Juhász Emma, Koleszár Álmos,
Kovács Kolos András, Kovács Laura, Lehoczky Márton, Mérey Milán, Molnár Ádám, Sági
Bálint Bendegúz, Somkuti Réka, Szimandl Bettina, Szőke Lilla, Szőke Zsombor, Tóth
Kristóf, Tóthpál Anna, Tuba Molli, Vadász Eszter.

Az új képviselô-testület

(fotó: Puskás Nóra)

Pünkösdvasárnap, a 8-as szentmisében letette esküjét a megválasztott képviselő-testület. Néhány nappal később, az első ülésén megválasztották a testület tisztségviselőit:
világi elnök Deák László, a képviselőtestület gondnoka Andrész Zoltán, pénztáros Palovics Ágnes, jegyző Palovics Lajos lett. Kívánjuk, hogy az új képviselők hatékonyan tudjanak munkálkodni egyházközségünk érdekében!
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Jótékonysági növendék hangverseny
a biai Szent Anna-templomban
Templomunkban egy különleges alkalommal folytatódott a kegytárgy-felújítási program. Egyházközségünkhöz tartozó
családjaink zenét tanuló gyermekei ajánlották fel kis produkciójukat a kétszáz éves
sekrestyeszekrény felújításához.
A húsz műsorszámból álló hangversenyen a még csak pár hónapja hangszert
tanuló, ám máris élményt nyújtó kis zenészektől, valamint a már több éve szorgalmasan és eredményesen zenélő fiatal növendékektől hallhattunk tavasziasan

színes csokorra való muzsikát. A padsorokat megtöltő hallgatóság szívet melengető
egy órát tölthetett el május utolsó vasárnapjának délutánján, és többen úgy éreztük, ezt a vidám csokrot máskor is ös�szeállíthatnánk közösségünk és minden
hozzánk betérő örömére.
A nagylelkű adakozásnak köszönhetően 76 230 Ft-tal kerülhettünk közelebb
templomunk legrégibb tárgyának újjászületéséhez.
Sz.D

Menjetek be kapuin hálaadással
2015. május 10-én dicsőítésre, gyógyító délutánra és szentmisére gyűltünk ös�sze a biatorbágyi Szent Anna-templomban.
Felemelő, megnyugtató és bátorító volt a
Szentlelket hagyni, hogy énekeinken, imáinkon keresztül a Mindenhatóhoz vezessen
bennünket. Kántorunk gitáros kíséretével
Isten felé emeltük kezeinket, Isten felé fordítottam arcomat, hagytam, hogy fényében
tisztuljak, és éreztem, hogy az Ő tetszésére
is van imádásom. De elsősorban azt a jóságot éreztem és köszöntem, amivel Isten
fogadott engem, tékozló fiát visszatérni.
Az Isten hív és vár engem. Vár engem,
hogy visszaadjam mindazt, ami vagyok, az
egész életemet, örömeimet, fájdalmaimat.
Isten kéri tőlem küszködésemet, kudarcaimat, hogy magához ölelve begyógyítsa és
megtöltse azokat reménnyel. Kiüresített
énemet odaajándékozva Neki megtölti a
legnagyobb kinccsel, Önmagával, hogy az
élő Isten képmása lehessek.
A Szentlélek nem egy elérhetetlen és
megérthetetlen idea. A Szentlélek ott él
minden megbérmálkozott ember belsejében. Arra vár, hogy elkezdjük dicsőíteni Teremtőnket, az Atyát. Arra vár, hogy
mi, akik „gyöngeségünkben… még azt
sem tudjuk, hogyan kell helyesen imád-

kozni” (Róm 8, 26), közeledjünk irgalmas
Istenünkhöz, és a „Lélek… maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal” (Róm 8, 26). Engednem kell a
Lelket megszólalni bennem, mert mindaz,
ami vagyok, életem minden perce mennyei
ajándék, amelyet megköszönni mennyei
Atyámnak oly jól esik. A családom, barátaim, lelki társaim, boldogságom – dicsőítem az Urat értük. De dicsőítem Őt a reményvesztettségemért, hitetlenségeimért,
keserűségemért is – Ő elveszi és reményt
ad helyettük.
Életemben oly sok már a feleslegesség… pedig csak egy szükséges, Uramat
dicsérni szívvel és szájjal, mert nincs más
Isten, csak Ő, életem ura. Jó Istent imádni
az Oltáriszentségben, de jó énekekkel dicsőíteni és engedni, hogy betöltsön, átformáljon teljesen a maga tetszésére.
Csodás gyógyulásokról mindez idáig
nem érkezett hír… de a Szentlélek köztünk volt, munkálkodott lelkünkben, imádó
szavakat adott dadogó szánkra, hálát és
reményt töltött kő-szívünkbe… keressük,
dicsérjük, áldjuk az Urat most és örökké,
mert ő hív engem is és téged is. Lépjünk
be kapuin hálaadással!
Polgár Péter
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A szentek titkai
Május utolsó szombatján a Biai Szent
Anna Karitatív Alapítvány szervezésében
a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum „Szentek titkai” c. kiállítását látogattuk meg. A lassan egy éve tartó kiállításra
most sikerült eljutnunk, egyházközségünk
ezzel az úttal és programmal is szeretett
volna bekapcsolódni a Kaszap István-emlékévbe és a Megszentelt élet évébe.
Csoportunk fél 9-kor indult külön bus�szal a plébánia elől és 10 órakor már a
Városház téren találkoztunk az idegenvezetőnkkel, aki egész idő alatt kedvesen,
érdekfeszítően igyekezett bemutatni Magyarország egyik legrégibb történelmi városát, a műemlékekben igen gazdag koronázó várost.
A nap első programjaként idegenvezetőnk az empire stílusú püspöki palotához vezetett bennünket, ami részben
a Szent István által építtetett Nagyboldogasszony-bazilika helyén áll. A palotakertben próbáltuk elképzelni, hogy milyen lehetett itt az élet jó 200 évvel ezelőtt,
hiszen még most is itt áll a kocsiszín, a
lóistálló, a jeges pince stb., természetesen más funkciót tölt be. A múlt századok tárgyi emlékei mellett a palotakert
még jó néhány feltáratlan kincset (kápolnák, épületmaradványok) rejt magában.
A palota lépcsőházában 19 püspök festménye „köszöntött” bennünket. Történeteket hallhattunk munkásságukról és azokról
az eredményeikről, amelyek előbbre vitték
az egyházmegye életét. Benéztünk a püspöki magánkápolnába, a nagyterembe is,
ahol értékes történeti tárgyak, emlékek
históriáját hallhattuk.
Mindezek után átsétáltunk az Egyházmegyei Múzeumba, és megtekintettük a
kiállítást, utazásunk elsődleges célját. A
közel egy éve tartó kiállítás katolikus egyházunk 2000 éves történetét a különböző történelmi korokban élő szentjeink életén keresztül mutatja be. Közel 40 szent,
boldog és tiszteletre méltó személy életét ismerhettük meg festmények, fotók,
szobrok segítségével. (Köztük a világhí-
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rű portréfotós, Yousuf Karsh fényképei).
A kiállítás legfőbb célja, hogy a látogató
a szentekben követhető életpéldára találjon, valamint választ kapjon arra a kérdésre, hogy vajon tudunk-e ma jók lenni, tudunk-e ma jót tenni.
A fennmaradó időben a „lánglelkű püspökről” (Prohászka Ottokárról) szóló kiállítást, és a sokak által ismerős Szilárdfy
Zoltán atya gazdag és sokszínű magángyűjteményét is megnéztük.
Később átsétáltunk a középkori romkertbe, a Nemzeti Emlékhelyre, ahol előadást hallhattunk Székesfehérvár történetéről a középkortól kezdve napjainkig. A
város a magyar nemzet legfontosabb és
legszentebb helye volt. Itt koronáztak 87
királyt és ide temettek számos királyt és
előkelőséget. Itt őrizték a koronát és a felségjelvényeket a királyi kincstárral és az ország levéltárával együtt. Érdekesség, hogy
csak azokat az uralkodónkat tekintették legitim (törvényes) királynak, akiket Székesfehérváron, a Szent Koronával az esztergomi érsek koronázott meg. Ezen ok miatt
is nevezik Fehérvárt a koronázó városnak,
hiszen a török időkig a legtöbb uralkodónkat itt koronázták.
A Romkertből a Szent István-székesegyházba sétáltunk, egyházmegyénk főtemplomába. A templom egyik nevezetessége,
hogy itt található III. Béla királyunknak és
feleségének a sírja. A királyi pár testlenyomata elszínezte a vörös mészkőből készült
sírt fehér színűre. A csontvázakat ma a Mátyás templomban őrzik. (A Bazilika további
felújítási munkálataihoz adományt adtunk.)
Majd elköszöntünk idegenvezetőnktől,
megköszönve a tartalmas és színvonalas
munkáját.
Ezután következett egy kötetlenebb városnézés az óvárosban (pihenés, fagylaltozás), hiszen látnivalókban nem volt hiány.
Néhányan benéztünk a ciszterci templom
sekrestyéjébe, rokokó stílusú bútorzatát
mindenkinek látnia kéne.
A hazafelé tettünk még egy kis kitérőt:
többek kérésére megálltunk a Bory-várnál,

amely szintén Székesfehérvár egyik látványossága. Bory Jenő romantikus lovagvára (aki egyben tervezője és építője és 40
éven át épült várnak), ami az örökké tartó szerelem és a példamutató házasság
szimbóluma.
Késő délutánra szerencsésen hazaérkeztünk és a 6 órakor kezdődő májusi li-

tániára betértünk a templomunkba, ahol
megköszöntük zarándoklatunkat, az igazán jól sikerült egész nap kegyelmét.
Ezáltal mondunk köszönetet a Biai
Szent Anna Karitatív Alapítványnak, hogy
megszervezte és támogatta az utat.
Marlok Zs.

Élet a Lélekben
Urunk Mennybemenetele után üljük meg
Pünkösd, vagyis a Szentlélek eljövetelének ünnepét. A Szentírásban (ApCsel
2, 1-4) arról olvasunk, hogy az apostolok ugyanazon a helyen együtt voltak,
és egyszerre csak zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, majd lángnyelvek ereszkedtek
le mindegyikükre… és eltöltötte őket a
Szentlélek.
Ugyanerről a Lélekről olvashatjuk, hogy
leszállt azokra, akik Péter apostol tanítását hallgatták (ApCsel 10,44), vagy azokra, akikre Pál apostol rátette a kezét (ApCsel 19,6).
Minden kétséget kizárólag elmondhatjuk, hogy a Szentlélek eljövetele szívet melengető olvasmány. És ezen a ponton meg
is állhatunk? Nem! Hiszen Jézus ugyanaz
tegnap, ma és mindörökké, tehát, ha elküldte Szentlelkét az apostolokra, akkor
biztosak lehetünk benne, hogy nekünk is
elküldi, ha kérjük Őt!
Testünk a Szentlélek temploma. Ez
megnyugtató, de emlékezzünk arra, amikor Jézus kiűzte a kereskedőket a jeruzsálemi templomból… Vagyis bűneinket
nekünk is ilyen vehemensen kell kitörölnünk a lelkünkből, különben elzárjuk magunktól Isten kegyelmi ajándékait, kioltjuk
magunkból az Isteni szeretetet, így testünk
nem a Szentlélek temploma, hanem a bűn
táptalaja lesz.
Ki is a Szentlélek és hogyan érezhetjük
Őt (ajándékait) életünkben? A Korintusi levélben (12. fejezet) azt olvassuk, hogy a
lelki adományok különfélék, de akitől ezek
származnak (a Lélek), az ugyanaz. Vagyis
ez a Lélek tölt el minket, amikor erőt ér-

zünk magunkban, hogy valakivel jót tegyünk (még azzal is, akit nem feltétlen
kedvelünk), akkor, amikor istentelen beszédet hallva bátran megvalljuk hitünket
(számolva azzal, hogy megmosolyognak
bennünket), vagy épp, amikor kereső felebarátunkat terelgetjük vissza a helyes útra
(őszintén tanúságot téve akár legbensőbb,
legszemélyesebb tapasztalatainkról is).
Az élet a Lélekben szoros kapcsolatban
áll a hittel, az én személyes hitemmel. El
tudom-e hinni, hogy az a Szentlélek, aki
lángra gyújtotta az apostolok szívét, vagy
azokét, akik őket hallgatták, képes az én
szívemet is lángra gyújtani…
Az emberi élet küzdelmes. Úszunk az árral szemben, hiszen a sátán mindent megtesz, hogy ne érjük el végső célunkat, a
Mennyei Boldogságot. De ott a lehetőség
számunkra, hogy beüljünk abba a csónakba, amelyet az Atya készített számunkra,
Jézus kormányoz, és a Szentlélek segít,
hogy ki ne essünk belőle.
Természetesen lehetőségünk van kiszállni, és erőlködve tovább úszni (magunk
megküzdeni a sátánnal és a bűneinkkel). A
partra is kiúszhatunk mondván: „feladom,
nem küzdök tovább”. Viszont gondoljunk
arra, hogy Krisztusra ránehezedett a világ
bűne, és mégsem állt meg a keresztúton
többszöri elesés után sem.
Segítsen bennünket a jó Isten, hogy
Szentlelkének ajándékait felismerve bátran
megvalljuk hitünket a világban és szeretetének lángoló szívű hírnökei legyünk, hogy
elveszett gyermekei is hazataláljanak, és
egykor mindannyian részesülhessünk az
Örök Boldogságban! Ámen!
Szalai Péter
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Aki szépen énekel…
Nagy ünnepeink alkalmával az evangélium előtt szekvencia szokott elhangzani a szentmiséken, amely arra hivatott, hogy megénekelje az adott ünnep lényegét. Így van ez Úrnapján is, amikor egy Aquinói Szent Tamástól (1224-1274) származó imát éneklünk vagy
olvasunk fel. A teljes szöveget alább találjuk; elmélkedésre, imádkozásra ajánlva…
Dicsérd, Sion, Üdvözítőd,
Jó pásztorod, hű segítőd,
Áldja hangos éneked.
Himnuszt mondj, egész szíveddel,
Szóddal úgyis nem érheted el,
Méltón nem dicsérheted.

Aki veszi, meg nem osztja,
Meg nem töri, nem szakasztja,
Mindenek épen veszik.
Veszi egy és ezrek veszik,
S minden egyenlőn kapja részit,
Mégis: nem fogyatkozik.

Nagy dologról szól az ének;
Élet élő kútfejének,
A Kenyérnek hódolunk.
Estelén a Vacsorának
A tizenkét tanítványnak
Mit kiosztott Krisztusunk.

Veszi jó és veszi vétkes,
Ám gyümölcse vajmi kétes:
Élet vagy elkárhozás.
Rossznak átok, üdv a jóknak:
Lásd, az együtt áldozóknak
Végük milyen szörnyű más!

Hangosan hát fönnesengjen,
Ujjongjon és égre csengjen
Zengő lelkünk hangja ma.
Mert mit ajkunk most magasztal:
Amaz ünnep, amaz asztal,
Amaz első lakoma.

S ha megtört az áldozatban,
Kétség, tudd meg, nincsen abban:
Úgy van ott minden darabban,
Mint a teljes szín alatt.
Őt törés nem törheté meg,
Csak a jelnek köntösének!
Színe tört meg, ám a lényeg
Változatlan egy marad.

Ott új Húsvét napja támadt,
Új kötése új királynak,
Régi Húsvét bételett.
Új világtól fut az óság,
Árnyat oszlat új valóság
Fényesség űz éjfelet.
S amit ott tett önkezével:
Emlékére nyílt igével
Hagyta Krisztus végzenünk,
Szent igéktől megoktatva,
Üdvösséges áldozatra
Kenyeret s bort szentelünk.
Ágazatja szent hitünknek:
Testté, vérré lényegülnek,
Bor s kenyér mi volt előbb.
Régi rend itt újnak enged,
Szárnya lankad észnek, szemnek,
Élő hitből végy erőt.
Színében bor és kenyérnek
Jel csak ez, de más a lényeg!
Drága nagy jók rejlenek.
Vér bár a bor, test az étel,
Egy is Krisztus, semmi kétely!
Két szín Őt nem osztja meg.

Ímhol angyaloknak étke,
Vándorutunk erőssége,
Édes fiak vendégsége!
Ebeknek oda ne vesd!
Ősi manna ezt mutatja,
Ezt Izsáknak áldozatja,
Bárány vére csordulatja
Képpel írja régen ezt.
Kegyes pásztor, igaz étek:
Édes Jézus! kérünk téged,
Te legeltesd; védd a néped,
Te mutasd meg kegyességed,
Fönn az élők közepett.
Mindenható fejedelmünk,
Éltünk, éltetőnk, szerelmünk,
Engedj asztalodra lelnünk,
S testvérül engedd ölelnünk
Odafönn a szenteket.
Szalai Péter

Bibliai rejtvény
Ki nem lehetett ott?
A felsoroltak közül ki nem lehetett ott az adott eseménynél? A feladat: fel kell ismerni a
„kakukktojást”!
Jézus színeváltozásakor: András, Péter, Júdás, Jakab
A kánai menyegzőn: Pál, Péter, János, Tamás
A hegyi beszédnél: Péter, Fülöp, Bertalan, Máté
Jézus kereszthalálakor: Mária, Mária Magdolna, Péter, János
Az első pünkösdkor: Máté, Márk, Lukács, János
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le július 7-ig! A helyes megfejtők között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejtése: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az
evangéliumot minden teremtménynek.”

Egyházmegyei hírek
Kispapfelvétel
Azok az érettségizett, vagy érettségi
előtt álló fiatalok, akik papi hivatást éreznek magukban és a Székesfehérvári Egyházmegye keretében kívánnak papi szolgálatot teljesíteni, felvételi kérelmüket
június 19-ig juttassák el az Egyházmegyei
Hivatal címére.

Papszentelés
Egyházmegyénk hagyományának megfelelően a papszentelési misét Keresztelő
Szent János születésének ünnepén tartjuk, 24-én. Délelőtt 10 órakor kerül sor a
szertartásra, melynek keretében a Székesegyházban a főpásztor pappá szenteli Bozai Márton és Oravecki Attila Ferenc
diakónusokat, és diakónussá szenteli Tóth
András akolitust.
Ebben a szentmisében adunk hálát egyházmegyénk jubiláns papjaival a szolgálat
kegyelmeiért.
A Prohászka Imaszövetség tagjait kérik,
hogy kiemelten imádkozzanak ezen a napon papi hivatásokért.

A jelentkezésben a kérelmező saját
kézzel írt önéletrajzában azt is fogalmazza meg, hogy mi vezette őt a papi hivatás
felé, és jelezze a pontos lakcímét. A kérelemhez csatolni kell a következőket:
– keresztlevél a bérmálás igazolásával,
– a szülők egyházi házasságlevele,
– utolsó iskolai bizonyítvány fénymásolata,
– plébános ajánló sorai zárt borítékban.
A jelentkezők a felvétel időpontjáról írásban kapnak értesítést.
www.szfvar.katolikus.hu
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– A szentmise minden vasárnap 8-kor és
fél 10-kor kezdődik, hétköznap kedden
és pénteken este 6-kor
– 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

– A hittantábor június 29-től 3-ig lesz a plébánián.
– A biai Szent Anna-búcsú július 26-án
lesz.
– Egyházi hozzájárulást csekken, illetve
átutalással is lehet fizetni. A Biai Római
Katolikus Egyházközség számlaszáma:
11101002-75013774-36000001
– A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány
új számlaszáma: 10400463-5052677483901001 (K&H Bank Zrt.)

Idén is lesz hittantábor a plébánián
Ebben az évben is több mint 50 gyermek jelentkezett a június 29-től július 3-ig
tartó hittantáborba. Nagy szeretettel várjuk a Megszentelt élet éve témából ös�szeállított ötnapos együttlétre a gyerekeket, hogy sok játékkal, vidámsággal
együtt ismerkedhessünk a szerzetesek életével, mindennapjaival. Kérjük egyházközségünk kedves tagjait, hogy akinek lehetősége engedi, lekvárral, szörp
pel, gyümölccsel, süteménnyel tegye még „tartalmasabbá” táborunk napjait.
Felajánlásaikat előre is nagyon szépen köszönjük a táborozók és a Szent Anna Oltáregylet nevében!

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Jún. 21.

Jób 38,1.8-11

2Kor 5,14-17

Mk 4,35-41

Jún. 28.

Bölcs 1,13-15; 2,23-25

2Kor 8,7.9.13-15

Mk 5,21-43

Júl. 5.

Ez 2,2-5

2Kor 12,7-10

Mk 6,1-6

Jún.12.

Ám 7,12-15

Ef 1,3-14

Mk 6,7-13

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. szeptember 6.
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