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Minden napunk legyen pünkösd!
Az első pünkösd, a Szentlélek eljövetele, kiáradása, az Egyház születésnapja –
sokféleképpen nevezzük ezt a késő tavaszi, csodálatos ünnepet. Az apostolok
számára a hitük újjáéledését jelentette, a
lelkükbe elvetett mag szárba szökkenését, Jézustól kapott küldetésük megértését, egy valóságos istenélményt. Minden
hívő embernek van ilyen pünkösdje, amikor igazán megtapasztalja életében Isten
jelenlétét, még ha az nem is a Szentlélek eljövetelének napjára, a húsvét utáni ötvenedik napra esik. Ilyenkor, piros
pünkösd napján bennem is felidéződik
egy pünkösd, amit 1992-ben élhettem
át. A katonaság után felvételire készültem, szüleim jóvoltából csak erre koncentrálhattam, nem kellett dolgoznom. A
napjaim egyhangúan, tanulással teltek,
ritkán mozdultam ki otthonról. Hagyó
Jóska bácsi egy beszélgetésünk alkalmával azt javasolta, hogy egyszer nézzek
fel a Táncsics utcai műhelybe, zökkenjek ki a monoton tanulásból. Hamarosan
el is látogattam hozzájuk, majd azután
a szerda délelőttöket az ott dolgozó sérültekkel töltöttem. Miközben segítettem
munkájukat, megismertem kedvességüket, összebarátkoztam velük. Így esett,
hogy meghívtak Zsámbékra, a bérmálásukra. Pünkösdvasárnap délután volt az
esemény, az egri segédpüspök, Áts István atya bérmálta a sérültek csoportját.
Ahogy ott felsorakoztak a bérmálandók,
abszolút tiszta hittel, szinte tapintható
volt a Szentlélek jelenléte. Biztos voltam
benne, hogy nincs bennük kétely. A fel-

készüléskor azt mondták nekik, hogy a
bérmálkozás által megkapják a Szentlélek ajándékait, és akkor ennek így is kell
lennie. Így is volt. Szikrázott a levegő. Ők
pedig ragyogó arccal fogadták a bérmálás szentségét, és ez a ragyogás a jelenlévők lelkét is megtöltötte.
Ez történhetett azon a bizonyos első
pünkösdön is. Az apostolok összegyűltek, hiszen Jézus megígérte, hogy elküldi a Vigasztalót. Nem volt bennük kétely.
És valóban, az imádkozó közösségben
megjelent a Szentlélek, olyan erővel,
hogy a környezetükre is hatással lett, az
ott lévő emberek is részesei lettek az istenélménynek, és aztán sokan csatlakoztak a krisztushívők közösségéhez.
Ugyan ez már kétezer éves történet, az
apostolok az égi hazából figyelik lépteinket, az egykori helyszínt is megváltoztatta
az idő. A Szentlélek viszont, aki betöltötte ajándékaival a tanítványok szívét, ma
is éppen így munkálkodik – értünk. Félelmünkben bátorságot ad, tanácstalanságunkban jó ötletekkel halmoz el minket,
kevélységünket megtöri, jámborsággá
alakítja, az Atyához terel minket. Amikor
pedig együtt vagyunk az imádságos közösségben, betölti a szívünket hálával és
istenszeretettel. „Áldott szép pünkösdnek gyönyörű idején” – együttes imával
kérjük az Atyát, küldje le ránk Szentlelkét, és adja, hogy minden napunk egyegy igazi pünkösd, lelket megújító isten
élmény legyen!
Géczy Árpád

A bábeli zûrzavartól a pünkösdi nyelvcsodáig
Valamikor régen, az ókori Babilonban egy
hatalmas tornyot építettek. Égig érőt. A
hatalomnak és a gazdagságnak nem volt
határa. Dölyfös építkezésnek sem. Hérodotosz szerint a torony alapterülete 90x90
méter volt, és ugyanilyen magas is volt.
A felső részen Babilon istenének, Marduknak állítottak szentélyt, a szentély zománcozott téglái arannyal voltak bevonva,
mélykék színben tündököltek. A szentélyben levő istenszobor 35 000 kg-ot nyomott. Nem is csoda, ha az ószövetség
népe a bűn megtestesülését látta benne.
Mózesnál olvassuk:
„Az egész földnek ugyanaz volt a nyelve és ugyanazok voltak a szavai… Azután
így szóltak: „Rajta, építsünk várost és tornyot, amelynek teteje az égig ér. Szerezzünk nevet magunknak, és ne szóródjunk
szét a földön!” Akkor az Úr leszállt, hogy
megnézze a várost és a tornyot, amelyet
az emberek építettek. Így szólt: „Nézzétek,
egy népet alkotnak és egy nyelvet beszélnek…szálljunk le és zavarjuk össze nyelvüket, hogy senki ne értse a másik nyelvét!”
Az Úr tehát szétszórta őket onnét az egész
földön, s abba kellett hagyniuk a város építését. Ezért nevezik azt Bábelnek, mivel az
Úr ott zavarta össze az egész föld nyelvét
és onnét szórta szét őket az Úr az egész
földön.”
A torony sem állt az idők végezetéig,
kétszer is lerombolták. Első alkalommal
Asszurbanipál, másodszor Xerxész lett a
végzete. Az Indiából hazatérő Nagy Sándor már csak a romokat láthatta. Tízezer
emberrel, majd egész seregével két hónapon át takaríttatta el a törmeléket.
Ma is építünk hatalmas tornyokat, ma is
próbálunk élet és halál urai lenni. Elpusztítunk meg nem született életeket, klónozással próbálunk új életeket teremteni. A
mi tornyaink is pusztulnak, az ikertornyok a
földdel lettek egyenlővé, ground zero is lett
az egykor büszke épület helyének neve.
Nem is értjük egymás nyelvét, sokszor két
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azonos nyelvű mellé is tolmácsot kellene
szerződtetni.
De egyszer a tolmács szerepében maga
a Szentlélek jelent meg:
„Amikor elérkezett pünkösd napja,
ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak… lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek,
és különböző nyelveken kezdtek beszélni,
úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket…
Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek.
Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: „Hát nem mind galileaiak, akik
ott beszélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi pártusok,
médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak
és Líbia Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi
nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.”
Ezt a nyelvcsodát mi is átélhetjük. Ha
valakit átjár az öröm lelke, megtapasztal
valami lelkesítőt a transzcendenciából, beszélhet bármilyen nyelven, testbeszéde révén megértjük.
Lourdes-ban jártunk. A kápolna meghitt
imádságos csöndjének az ajtó felcsapódása vetett véget. Tíz afrikai fekete as�szony rongyolt be hangos énekszóval és
tánccal. Végtelen és ártatlan boldogság
sütött az arcukról. Bár egy szót sem értettünk a nyelvükön, mégis mindent megértettünk. És megtörtént a csoda is. Az addig magukban imádkozó, elmélyülő arcok
is előbb bátortalanul, majd egyre vidámabban mosolyogni kezdtek. Betöltötte a Lélek a kápolnát.
Mi felnőttek, elfelejtettünk valami nagyon fontosat, amit gyerekeink még tudnak. Nem hiába mondta Jézus: Ha nem
lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem
juttok be a mennyek országába.

A nyelvcsodát egy másik alkalommal is
átéltem. Bécsben voltunk egy kongres�szuson, és kis feleségem akkor alig több,
mint két éves elsőszülött gyermekünkkel
lement az ottani játszótérre. Gyermekünk
még anyanyelvén sem nagyon tudott, igazából a halandzsa volt az anyanyelve. Viszont német-halandzsa nyelvű kortársaival ott a játszótéren kitűnően megértették
egymást. Gárdonyi Géza írta:
„Égi beszéd ez, nagy titok,
Nem értik mások, csak az angyalok.”
Kerkovits Gábor

Május 29-én Úrnapja.
Kérjük az egyházközség
közösségeit, fiataljait, vegyenek részt a lombgyűjtésben,
sátorállításban,
gyűjtsék a virágszirmot, segítsék a körmenet útvonalának díszítését.

Elsôáldozás
Május 8-án a fél 10-es szentmisében nyolc
kicsi gyerek tárta ki szívét az Úr Jézus
előtt, és élte meg égő szeretettel a vele
való első találkozást. Imádkozzunk értük,
hogy az első szentáldozásukkor átélt öröm
szüntelen megmaradjon szívükben! Nagy

ünnep volt az a vasárnap…
Idei elsőáldozóink:
Balás Bálint, Balázs Boglárka, Czipri Brigitta, Erdős Dániel, Géczy András, Kis-Pál
Dániel, Mohácsi Panna, Szabadkai Máté.
Sz. P.
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Jótékonysági gyermekhangverseny a biai
Szent Anna-templomban
2016. május 29. 16.30
Idén is folytatódik a tavalyi évben megkezdett adománygyűjtés a
régi
sekrestyeszekrény
felújítására.
Pontosan egy évvel ezelőtt hívtuk a kedves testvéreket egy növendékhangversenyre a Szent Anna-templomba. Közösségünkhöz tartozó családok gyermekei
azzal a céllal adtak nagyon szép koncertet, hogy az érdeklődő, jószándékú hallgatóságot arra kérjék, lehetőségeikhez
képest járuljanak hozzá bármilyen nagyságú adománnyal a felújításra szoruló régi
sekrestyeszekrény renoválási költségeihez. A hangverseny eredményeképpen és
az évközi perselyben elhelyezett adományoknak köszönhetően már közel háromszázezer forint gyűlt össze erre a célra.
Sajnos a felújítás költségei még ezt az
összeget is meghaladják, így most ismét
megrendezzük az egyházközségi gyerekek
közreműködésével a jótékonysági koncertet és várunk minden kedves adakozni és
szórakozni vágyó érdeklődőt.
Oltáregylet
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Aki szépen énekel…
Miután Jézus tanítványai szeme láttára a
Mennybe emelkedett, elküldte a Szentlelket, ahogyan azt meg is ígérte: „Én pedig
kérni fogom az Atyát, és más Vígasztalót
ad nektek: az igazság Lelkét, aki mindörökké veletek marad.” (Jn 14,16). A Szentlélek pedig azóta is velünk van és vezeti az
Egyházat.
Amikor Istenkapcsolatról beszélünk, általában minden hívő embernek világos,
hogy mit is takar ez a szó. Viszont, ha továbblépünk, illetve még mélyebben akarjuk megvizsgálni, mit is jelent az Isten és
az ember közötti kapcsolat, akkor bizony
ráébredünk arra, hogy ha beszélhetünk Istenkapcsolatról, akkor szót kell ejtenünk
az Atyához, a Fiúhoz és a Szentlélekhez
való kötődésünkről is. Elgondolkoztunk
már azon, mit jelent nekünk, hogy van
egy Atyánk, akinek – kortól függetlenül –
gyermekei lehetünk és vagyunk is, akire
mint egy jóságos apukára (Abba = apuka,
apuci) tekinthetünk, aki kezébe letehetjük
gondjainkat, mert Ő biztosan gondot visel
ránk, meghallgatja kérésünket és válaszol
is rá? Imádkoztunk már Jézushoz oly módon, mintha egy barátunkkal beszélgetnénk, aki ott ül mellettünk és szelíd, békét árasztó tekintetével figyel ránk, és úgy
osztozik velünk bánatunkban, mint örömeinkben is? Hívtuk már a Szentlelket a szívünkbe, hogy égessen ki onnan mindent,
ami rossz, s töltse be jókkal, hogy Isten
szeretetét befogadhassuk, s magukat testvéreink szolgálatának alárendelve, őket Istenhez vezetve éljük mindennapjainkat?
Pünkösd ünnepe és a Szentháromság
vasárnapja jó alkalom arra, hogy elgondolkozzunk istenkapcsolatunkon, és ha kell,
új alapokra helyezzük azt.
„Jöjj, Szentlélek Úristen, jöjj, árvák gyámola, jöjj, szívünk orvosa; jöjj el lelki vigaszunk,
testi, lelki támaszunk! Jöjj el, Szentlélek Úristen! Add a benned bízóknak hétszeres kegyelmedet! Ámen!” (vö.: H 259.)
Szalai Péter

Egyházmegyei hírek
Bízom benned – Ministránstalálkozó Székesfehérváron
2016.április 16-án Székesfehérváron a
Prohászka templomba várták a székesfehérvári egyházmegye plébániáiról a ministránsokat, akik hétről-hétre oltárszolgálatot
vállalnak lelkipásztoruk mellett a szentmisékben, hogy jóhangulatú programokon
közösségi élményt szerezzenek, hitükben
erősödjenek.
A ministránsok szentmisén vettek részt,
fiatalok zenei szolgálatával. Spányi Antal
megyés püspök arra buzdította a jelenlevőket, szeressenek imádkozni, fogadják
be Jézus szeretetét, és nem csak az oltárnál szolgálják az Urat, hanem képviseljék
mindenütt, amerre járnak, ahol élnek.
A szentmisét követően fiatalos programok, játék, vidámság várta a rendezvényre
érkezőket, majd az együtt töltött ebéd után
játékos versenyen vettek részt a Prohászka templom udvarán és környékén, sok
önkéntes fiatal vezetésével.
A lelkinap díjátadóval és egy különleges
szentségimádással végződött. A fiatalok
felírtak neveket közösségükből, családjaikból, amelyeket kosarakba helyeztek el az
Oltáriszentség előtt, hogy az Úr jelenlétébe
helyezzék őket és rábízzák életüket Krisztus kegyelmeire.
Forrás: www.szfvar.katolikus.hu

Bogner Mária Margit halálának
évfordulója

2016. május 14-én, (szombaton) 17 órakor Érd-Óvárosban ünnepi szentmise keretében emlékezik meg Spányi Antal püspök az egyházmegye papságával Bogner
Mária Margit vizitációs nővér halálának évfordulójáról. Ezután imádkoznak a nővér
sírjánál boldoggá avatásáért.
Bogner Mária Margit vizitációs nővér
egyházmegyénk hitvallója. A Torontál megyei Melencén született 1905. december
15-én, a keresztségben az Etelka Mária
Anna nevet kapta. Már első szentáldozása után súlyosan megbetegedett, melyet a
megpróbáltatások ellenére derűvel viselt.
Tíz hónapos ágyhoz kötöttség után egyik
lába megrövidült és megmerevedett.
Bár a karmelita rend vonzotta, egészségi állapota miatt – többszöri próbálkozása
ellenére – annak nem lehetett tagja. 1927ben a thurnfeldi vizitációs nővérek zárdájának lett lakója, 1928 áprilisában öltözött be.
Még ez év nyarán öt társával elindult Érdre, az első magyarországi vizitációs zárda
alapítására. 1929. május 16-án ideiglenes;
pontosan három esztendővel később örök
fogadalmat tett. Pár nappal később magas
lázzal betegszobába került. Csaknem egy
éves, türelemmel viselt szenvedés után
1933. május 13-án hunyt el.
Közbenjárását kérve számos imameghallgatást őriz a Vizitációs rend és a
Székesfehérvári Egyházmegye. Az egyházmegye templomaiban egész évben
imádkoznak mielőbbi boldoggá avatásáért
a hívek könyörgésében.
Forrás: www.szfvar.katolikus.hu

Hittantábor az irgalmasság évében a biai plébánián
A Biai Római Katolikus Egyházközség, a
Szent Anna Karitatív Alapítvány és a Szent
Anna Oltáregylet önkéntesei szeretettel
várják a nagycsoportosokat és a kisiskolásokat vidám játékokkal és kézműveskedéssel, a felsősöket barátságépítő, izgalmas programokkal.

Jelentkezni lehet:
A biaioltaregylet.hu oldalon, vagy a
sekrestyéből, irodából elvihető lapokon.
Kérjük, az 5000 Ft előleget május hónap
folyamán a sekrestyében, vagy a plébániai
irodában befizetni szíveskedjenek.
Oltáregylet
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Naptár

Bibliai rejtvény

– A szentmise minden vasárnap 8-kor és fél
10-kor kezdődik, hétköznap kedden és
pénteken este 6-kor.
– A májusi estéken 6-kor a Lorettói litániát
imádkozzuk a templomban, misék napján
fél 6-kor.
– Kedden este szentségimádást tartunk a
temp
lomban egyházközségünkért és hazánkért.
– A hónap 1. és 3. péntekén a szentmise
után szentségimádás van a templomban.
– Az irgalmasság évében minden hónap első
vasárnapján 15 órakor az Isteni Irgalmasság tiszteletére imaóra van a templomban.
– 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 29. 16.30: Jótékonysági gyermekhangverseny
– Egyházmegyei lelkinap: május 18-án
pünkösdhétfőn a székesfehérvári Bregyó
Közi Ifjúsági Szabadidő Központban.
– 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.).

Honnan jöttek a zarándokok?
A Szentlélek ereje által minden nép fia
a saját nyelvén hallotta az apostolok tanúságtételét. Az anagrammák által érthetővé
kell tenni, hogy melyik vidékről, városból
valók a zarándokok.
Piázom a teom
Irénce
Gír fia
Maró
Tarék
Padka pióca
Fiam Pali
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le június 5-ig! A helyes megfejtők között értékes könyvet sorsolunk ki a
Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejtése:
1. Ábel; 2. Jákob; 3. Mózes; 4. Gedeon;
5. Dávid

Rendelkezzünk adónk
egy százalékáról!
A Római Katolikus Egyház kódszáma: 0011
A Biai Szent Anna
Karitatív Alapítvány száma: 18688973-1-13

Készüljünk a szentmisére!
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Máj. 15.

ApCsel 2,1-11

1Kor 12,3b-7.12-13

Jn 20,19-23

Máj. 22

Péld 8,22-31

Róm 5,1-5

Jn 16,12-15

Máj. 29.

Ter 14,18-20

1Kor 11,23-26

Lk 9,11 b-17

Jún. 5.

1Kir 17,17-24

Gal 1,11-19

Lk 7,11-17

Jún. 12.

2Sám 12,7-10.13

Gal 2,16.19-21

Lk 7,36-8,3

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: 2016. június 10.
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