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„…Krisztus szeretete szorongat minket…”
Január 15-én kezdődik a hagyományos
ökumenikus imahét. Az imahét idei mottója Szent Pál apostol korinthusiakhoz írt
második leveléből való. Nem véletlen, hiszen idén fél évezredes távolságba érkeztünk a nagy nyugati egyházszakadástól,
aminek kezdő időpontját 1517. október
31-re teszik. A hagyomány szerint Luther
Márton ezen a napon
szögezte ki tételeit a
wittenbergi vártemplom kapujára, és ezzel
elindította azt a folyamatot, aminek következtében a mai világban a nagy történelmi
protestáns egyházakon
kívül még több mint tízezer keresztény felekezetről beszélhetünk.
Mi,
katolikusok
azonban nem tekinthetünk közömbösen az
500. évfordulóra. Luther mozgalma ugyan
egyfelől a sajnálatos
egyházszakadáshoz,
a szégyenletes európai vallásháborúkhoz, minden felet érintő
igazságtalanságokhoz, szenvedésekhez,
az évszázadokon keresztül dúló intoleranciához vezetett, ugyanakkor számos
értékhez is jutottunk általa. A reformáció
nyomán nemzeti nyelven olvashatjuk a
Szentírást, visszaszorultak a skizmát előidéző visszaélések, óriási lelkiségi mozgalmak keltek életre, megújult a katolikus
egyház. A reformáció hatására szület-

tek meg a Tridenti Zsinat határozatai, és
az ezzel egyidejű megújulási folyamat 20.
századi következménye a II. Vatikáni Zsinat krisztusközpontú szemlélete is.
„Krisztus szeretete szorongat minket!”
Az elmúlt év statisztikai adatait feldolgozó híradások között szerepel az is, hányan
lettek vértanúk ebben
az évben. Hány ezer
embert kínoztak meg,
üldöztek el, taszítottak
rabszolgaságba hitük
miatt. Ennek az újkori
egyházüldözésnek
az idején, amikor még
itthon is kisebbségbe
szorul a keresztény erkölcs, válságban a család intézménye, nevetség tárgya a tisztesség,
szakítanunk kell a széthúzással. 500 év elegendő idő arra, hogy
elismerjük, protestáns
testvéreink is ugyanahhoz a Krisztushoz igyekeznek, ugyanannak a
Megváltónak a szeretetére, békéjére vágynak. A cél közös, még ha más ösvényen
is haladunk. Erősítsük, segítsük tehát
egymást, hogy a teológiai, rítusbeli különbségek ellenére, közös értékeinket,
imádságainkat magasba tartva kimondhassuk: Krisztushoz tartozásunkban, felebaráti szeretetünkben és imádságunkban
EGYEK VAGYUNK!
Géczy Árpád

Újév, új remények
Tarokkjátékban tartja magát egy mondás:
„Új osztás, friss remények”. Ezzel a mondással intik hallgatásra a lejátszást követő
vitában hangoskodó játékosokat, lezárják
a partit, hogy tiszta lappal, új leosztással
kezdhessenek egy új partit.
Új évet írunk. Sokan ilyenkor tesznek
később be nem tartott fogadalmakat, hogy
leteszik a cigarettát, fogyókúrát kezdenek,
netán jobb esetben életmódot váltanak,
rossz szokásokat abbahagynak.
Pedig az új évnek semmilyen kitüntetett
szerepe nincs. Az évkezdet csak egy önkényesen megválasztott időpont, amikor
a Föld a Nap körüli pályájának egy bizonyos pontján áthalad, de ez a pont csillagászati értelemben semmilyen jelentőséggel nem bír.

Az újrakezdés megfelelő időpontja mindig a mai nap. Ma kell elkezdeni. A naptári napoktól függetlenül. Miként Jézus
is állandó készenlétre bíztat, mert: „Nem
tudjátok a napot, sem az órát” Mors certa, hora incerta – mondták a rómaiak is. A
halál biztos, az óra bizonytalan.
Akkor hát kezdjük újra! Az ismételt elbukások ellenére is. Ismerjük be, hogy egyedül gyengék vagyunk, nem szégyen segítséget kérni! Miként segítséget kért Arany
János:
Nincs végezve itt még a cikk,
Folytatása következik:
Én-Uram, légy én szerkesztőm,
Új folyamban újrakezdőm.
K.G.

Aki szépen énekel…
Kedves Testvérek! Változásra van szükség! Hogy mifélére? Szívbélire. Mikor?
Most! (Nem holnap, nem jövő héttől, és
semmiképpen sem ’majd’…) Miért van
erre szükség? Mert a sátán ordító oroszlánként jár körbe és keresi, hogy kit nyeljen
el (vö. 1Pét 5,8).
Lelki életünk szempontjából az egyik legnagyobb bűn a látszatvallásosság. Látszólag ott vagyok a templomban, részt veszek
a szentmisén, összemosolygok az ismerősökkel, váltok pár szót keresztény testvéreimmel… de ez csak látszat. A felszín
alatt viszont: ott vagyok a templomban,
de nem figyelek a szentmisére. Mondom
az imákat, de a szám csak automatikusan
mozog, nem is igazán tudom, mit imádkozom. Az énekeskönyvet pedig már lusta
vagyok kézbe venni – bár tudok énekelni,
de miért erőltetném meg magam?!
„Új esztendőben új szívekkel” (H 39.).
Itt, az új év kezdetén találnunk kellene egy
célt, amit az év során – minden erőnket bevetve és Isten segítségét kérve – próbál-
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nunk kellene megvalósítani. Egy ismétlődő bűnöm végleges legyőzése? Aktívabb
részvétel egyházközségem valamely csoportjának munkájában? Heti plusz egy
alkalom, amikor elmegyek templomba,
szentmisére vagy szentségimádásra? Bármi is legyen a választott cél, akarjunk és
merjünk egyre többet tenni Isten országáért! Csak merjünk már kilépni az átlagkereszténységből!
Félnünk nem kell! A transzplantációt
sem nekünk kell elvégezni. Jézus az orvos,
aki új szívet ad nekünk és új lelket olt belénk (vö. Ez 36,26). S ha rá bízzuk magunkat, akkor kérésünk („Jézus, ez új esztendőben légy híveidben” – H 41.) teljesül. S
így nyugodtan várhatjuk reményünk végső
beteljesedését, hiszen maga az Úr mondta: „Én vagyok a mennyből alászállott élő
kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A
kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.” (Jn 6,51)
Szalai Péter

Visszatekintés a 2016-os évre
Péter atya a hagyományoknak megfelelően december 31-én a hálaadáskor tekintett vissza az elmúlt év eseményeire.
Felidézte egyházközségünk jelentős
beruházását, a templom külső vakolását,
megszépülését, ami részben önkormányzati segítséggel valósult meg.
Az idei évben 14 keresztelés történt és
29 temetés. A plébános atya sajnálatát
fejezte ki a keresztelések csökkenő száma miatt, és beszédében arra buzdította
a híveket, hogy hívják fel a figyelmet környezetükben az istengyermekség örömére. A statisztikai adatokat folytatva idén
tizenketten járultak elsőáldozáshoz, és
egyházközségünkben 3 házasságkötés
történt. Időseink és betegeink tavasszal
szentmise keretében vehették fel a betegek kenetét.
Péter atya felhívta a figyelmet arra,
hogy a 2017-es évben lesz bérmálás, éljünk a lehetőséggel, hiszen Isten mindig
többet ad nekünk, amit remélünk, amit
elvárhatnánk, és ezeket a kegyelmeket
szentségein keresztül árasztja ránk.
Az anyagiakról szólva elhangzott, hogy
az egyházközség bevétele az előzetes
számítások szerint 11,5 millió forint volt,
és (tekintettel az építkezési kiadásokra és
a pályázaton nyert összegre) 20 286 000
Ft kiadást könyvelhettünk el. A kiadás je-

lentős részét a templom világításának és
fűtésének biztosítása teszi ki. Nem lehet
megkerülni azt a sajnálatos tényt sem,
hogy idén megfigyelhető volt a befizetett
egyházi hozzájárulások csökkenése is.
Péter atya beszédében megköszönte
az egyházközség képviselőtestületének,
a sekrestyésnek, a kántor úrnak és a hitoktatóknak a nélkülözhetetlen munkáját,
az egyházközség közösségeinek szolgálatát, kiemelve az Oltáregyletet, a Lelkipásztori kisegítők és a ministránsok lelkiismeretes munkáját és a cserkészetet,
valamint a Rózsafüzér Társulat által biztosított imádságos hátteret.
Az egyházközség életére visszatekintve plébános úr kiemelte a katekézis alkalmait, a nyári hittanos tábort és a Biai
Szent Anna Karitatív Alapítvány által
megvalósuló zarándoklatokat a Baltikumba és Mátraverebély-Szentkútra. Kifejezte örömét abból az alkalomból, hogy egyházközségünk új lelkipásztori kisegítőt
kapott Gakovic Dániel személyében.
A szentbeszéd végén Péter atya arra
buzdította a híveket, hogy az új évben is
éljünk azokkal a lehetőségekkel, amelyeket az Egyház és közösségei kínálnak hitünk elmélyítésére számunkra.
G.Á.

Közösségek találkozója
Kedves Testvérek!
Szeretettel hívom ismét össze Egyházközségünk kis közösségeinek találkozóját 2017. január 29-én 16 órára a Biai Plébániára.
Ez az év eleji időpont arra alkalom,
hogy megálljunk egy délutánra és örömmel gondoljuk végig, mennyi fontos és
Közösségünk számára építő eseményben volt részünk. Kérem a kedves meg-

hívottakat, hogy készüljenek egy rövid
összefoglalóval közösségük elmúlt egy
évéről, hogy együtt örülhessünk és adhassunk hálát feladatainkért, eredményeinkért, élményeinkért. Kérem, hogy aki
teheti, egy kis süteménnyel, szendvic�csel járuljon hozzá a nap oldott, kötetlen
együttlétéhez.
Péter atya
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„Tárjátok ki szíveteket!”
„Tárjátok ki szíveteket!” – jelmondattal
indította útjára az Országos Katolikus Karitász az idei adventi gyűjtését.
Ehhez az akcióhoz a helyi karitász csoportok többféle módon kapcsolódhatnak,
a gyűjtést különféle megoldásokkal segíthetik elő. A karitász tagok ebben az idő-

szakban aktívabbá válnak, tervezik, szervezik, hogy hogyan tudnák ünnepivé tenni
a karácsonyt azoknak, akik nehezebb körülmények között élnek, esetleg nagycsaládosok, vagy egyedül élő, betegségekkel
küszködő embertársaink.
Vannak olyan karitászcsoportok, akik
tartósélelmiszer gyűjtésbe fognak, mások ünnepi műsorra hívják meg az időseket stb.
Mi, a Biai Karitász csoport idén egy
másféle adománygyűjtést indított el. Mivel Isten kegyelméből csoportunkhoz
egyre több fiatal csatlakozik, kezdeményezésükre, az adventi segélyprogramot
egy kicsit személyesebbé, családiasabbá
próbáltuk tenni. Egy jótékonysági vásár
megszervezését tűztük ki célul. Ádventi
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koszorúk kötésével kezdtünk, majd, kinek
mihez volt érzéke – kézimunka, barkácsolás, sütés, stb. –, egyre több ajándéktárgy készült, mindeközben számunkra is
örömmé vált a készülődéssel járó munka.
Mire elérkeztünk advent első vasárnapjához, a jótékonysági vásárra már sok,
szebbnél szebb kézműves
termék került a templom udvarán elhelyezett asztalokra.
A forró csoki volt a ráadás.
A befolyt összegből 40
db jelentős karácsonyi ajándékcsomagot tudtunk ös�szeállítani,
természetesen
sok édességgel és vitaminnal. Még az ünnepek előtt
személyesen
felkerestük
egyházközségünkhöz tartozó időseket, betegeket, akik
már egyre ritkábban tudnak
eljönni a szentmisére, és
meglátogattuk a szerényebb
körülmények
között
élő
nagycsaládosokat is. Illetve
azokat, akik segítségünket kérték.
Az invitálásnak eleget téve bejöttek a
templom udvarára, és jó kedvvel, derűs
szívvel fejezték ki együttérzésüket/összefogásukat a karitász csoport terveihez/
céljaihoz.
Köszönettel tartozunk mindazoknak,
akik kitárták szívüket, megértették és
nagylelkűen támogatták kezdeményezésünket, segítve ezzel is szebbé tenni mások ünnepét.
Hálásan köszönjük a kedves testvéreknek, hogy nem zárkóztak el, és nyítottá váltak e kezdeményezésre. A Jó Isten
áldja meg ezt az összefogást, ami a köztünk élő embertársainkért jött létre.
Biai Katolikus Karitász Csoport

Verskápolna
Egy csendes erdőszéli kápolnában egyedül,
csöndben, csak az Istenre hangolva szemlélődhetünk. Egy ilyen csöndes kápolnának
meg van a maga varázsa. Egyedül Istennel a
természetben.
Ki hinné, hogy a kápolna elnevezésnek (németül pl.: Kapelle) magyar vonatkozása van. A
Római Birodalom vége felé nagy tisztelete volt
Szent Mártonnak, aki ugyebár Pannóniában született. Mindenki előtt ismert egyik legkedvesebb
története, amikor megszánja a vacogó koldust,
és köpenyének végét levágva betakarja. Olyan
tisztelet övezte, hogy később a csatákban is
ereklyeként magukkal vitték a seregek a köpeny
egy darabját, és szálláshelyükön nagy tisztelettel
kis kalyibát építettek köré. Köpenyecske, latinul
capelle. Innen a köpeny őrzésére szolgáló épületet kápolnának nevezték, az őrzésével megbízott
személyt pedig káplánnak.
Egy ilyen csöndes sarkot szeretnénk a Forrásban is. Ez a Verskápolna. Az év aktuális szakaszaihoz illő versekkel. Lássuk, minként imádkoztak nagy költőink.

Bibliai rejtvény

Nagy László: Adjon az Isten
Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét,
üres vékámba
gabonát,
árva kezembe
parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az ágyra hevernem,
kérdésre választ
ő küldjön,
hogy hitem széjjel
ne dűljön,
adjon az Isten
fényeket,
temetők helyett
életet nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon úgyis, ha
nem kérem.
K.G.

Nyolc boldogság
Jézus Máté evangéliumában boldognak hirdeti az őt követőket. Kiket miért?
1. Boldogok a lélekben szegények,
2. Boldogok, akik sírnak,
3. Boldogok a szelídek,
4. Boldogok, akik éhezik és
szomjazzák az igazságot,
5. Boldogok az irgalmasok,
6. Boldogok a tisztaszívűek,
7. Boldogok a békeszerzők,
8. Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek,

a, mert ők öröklik a földet.
b, mert övék a mennyek országa.
c, mert ők kielégülést nyernek.
d, mert ők meglátják Istent.
e, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
f, mert övék a mennyek országa.
h, mert ők vigasztalást nyernek.
g, mert ők irgalmat nyernek.

A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le február 5-ig! A helyes megfejtők között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejtése: 1. A; 2. B; 3. C; 4. A; 5. A
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Naptár
–	A szentmise minden vasárnap 8-kor és
fél 10-kor kezdődik.
–	Kedden és pénteken este szentségimádást tartunk a templomban.
–	Szerda reggelente fél 9-kor zsolozsmát
imádkozunk 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.
–	
Egyházi hozzájárulást csekken, illetve

átutalással is lehet fizetni. A Biai Római
Katolikus Egyházközség számlaszáma:
11101002-75013774-36000001.
–	A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány
számlaszáma:
10400463-5052677483901001 (K&H Bank Zrt.).
–	2017-ben bérmálkozás lesz egyházközségünkben. Jelentkezni a plébániai fogadóórákon vagy a szentmisék után a
sekrestyében lehet.
–	
Az egyházközség közösségeinek találkozója január 29-én, 16 órakor lesz a
plébánián.

Bérmálás
Egyházközségünkben 2017-ben bérmálást szervezünk. Várjuk mindazok jelentkezését, akik elérték azt a kort, hogy
részesüljenek ebben a beavató szentségben, illetve azokat a felnőtteket is

várjuk, akik még nem voltak bérmálkozók, és most szeretnének elnyerni a
Szentlélek ajándékait. Jelentkezni a plébániai fogadóórákon vagy a sekrestyében lehet.

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai (évközi idő 2 – 6. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Január 15.

Iz 49,3.5-6

1Kor 1,1-3

Jn 1,29-34

Január 22.

Iz 8,23b-9,3

1Kor 1,10-13.17

Mt 4,12-23

Január 29.

Szof 2,3;3,12-13

1Kor 1,26-31

Mt 5,1-12a

Február 5.

Iz 58,7-10

1Kor 2,1-5

Mt 5,13-16

Február 12.

Sir 15,15-20

1Kor 2,6-10

Mt 5,17-37

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.
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