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Verskápolna
II. János Pál kezdeményezésére 1993tól február 11. A BETEGEK VILÁGNAPJA. 1858-ban ezen a napon jelent meg a
Szűzanya Soubirous Bernadett 14 éves
francia lánynak Lourdes-ban, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevő
forrás fakadt. E helyen 1864-ben templomot építettek, amelynek IX. Pius pápa bazilika címet és előjogokat adományozott.
Lourdes-ban a zarándokok száma évente
több mint félmillió, és a természetes módon meg nem magyarázható gyógyulások
száma is több ezerre tehető. A világnap
célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a
szenvedés megértését.” Egyre több temp-

Idősek imája
Te adj erőt, hogy bízni tudjak
Ha megbántanak, ne zokogjak.
Te add meg, hogy eltűrjenek,
Hogy hibáimmal is szeressenek.
Te erősítsd meg erőtlenségem,
Hogy hősként vigyem a keresztem.
Te légy árvaságom erős támasza,
Tudom, Te vagy a gyöngék gyámola.
Te őrizd meg gyengülő eszem,
Hogy életem nagy teher ne legyen.
Ó adj azoknak szeretet
Akiknek én adtam életet.
Legyen szívükben jóság, irgalom,
Öregségemet értő szánalom.
Áldd, őrizd őket, édes Jézusom,
Hogy találkozzunk Nálad egykoron.
Vezess, erősíts, oltalmazz,
A végső órában irgalmazz!
Ámen.

lomban február 11-én csoportosan kiszolgáltatják a szentséget azoknak, akik előzőleg kérik azt.
Tóth Árpád:
ÚJ TAVASZIG VAGY A HALÁLIG
Új-Tátrafüred
Most, hogy megint útfélre estem,
Eltünődöm e téli esten,
Mi volt az élet, uramisten?
Mi volt? ez volt: sok fénytelenség,
Fakó robot és kénytelenség,
Száz bús határ reménytelenség.
Borult egek kevés azúrral,
Koldus pajtásság pár nagy úrral,
Pár ájult nóta, tépett húrral.
Egy-két vad mámor nyoszolyája,
Egy-két asszony jó, meleg szája; Volt, nincs. Csöndes a szívem tája.
Most itt ülök, roppant hegyek közt,
Betegen a többi beteg közt,
Múltnak háttal, halállal szemközt.
Lesz-e máskép? várjam? ne várjam?
Lassan szétszéled a homályban
Bitang jószágom, kedvem, vágyam.
Nyomukban, mint fekete bundás,
Begyűrt süvegű öreg kondás,
Hallgatva ballag a lemondás.
S mégis, a csönd-paplanú télben,
Nagy nyugalom évadját élem Érzem, az Isten gondol vélem.
Mint a bokrok setét bogyókkal,
A hó alatt zamatozókkal,
Megrakva szívem hűvös jókkal.
Hogy mire jókkal, majd megválik,
Mire a hó gyapja lemállik,
Új tavaszig vagy a halálig.
Fekszem megadva, békén, resten,
S néz rám, át a végtelen esten,
Tűnődve sorsomon, az Isten.
Kerkovits G.

Aki szépen énekel…
Február 6-án van egy kevésbé ismert
szentnek és társainak emléknapja. Vértanúkként tiszteli őket az egyház, hiszen a
kor keresztényellenes politikája ellenére is
bátran vállalták hitüket és ezzel el is nyerték a vértanúk koszorúját.
Miki Szent Pál és társai nem futamodtak meg. Mindenféle sanyargatás ellenére
sem tagadták meg hitüket, kegyetlen fájdalmak közepette sem tagadták meg Jézust. Ez a 26 japán vértanú felismerte azt,
amit a szentek is vallottak: „Isten útján járni
gyönyörűség” (H 449.). De mit is jelent ez?
Isten útja a mennyországba vezető út. Aki
ezen az úton jár, mégha el is bukik néha,
tud felállni, újból megtérni és tovább haladni. Isten útján járni parancsainak betartását jelenti: „Amit rendelt tenni, igaz hűség.” Mégsem szabad elfelejtenünk, hogy
Isten nem köti meg a kezünket. Választhatunk jó és rossz között, és persze viselnünk is kell a következményeket. De aki az
Urat választja, annak élete szabadság, és
éppen a törvények betartása által érzi meg,
hogy „helyt állani boldogság”.
Dicsőítünk Urunk, hogy nem hagysz
el minket életünk nehéz pillanataiban
sem, és gondviselő szereteted minden
napunkat beragyogja. Köszönjük, Jézus, hogy mellettünk jársz az Atya házába vezető úton! Segíts nekünk, gyarló
szolgáidnak, hogy soha ne térjünk le erről az útról! Ámen!
Szalai Péter

2

KEZDJE ÖRÖMMEL
A HETÉT OLYAN
GONDOLATOKKAL,

amelyek a mindennapok
küzdelmeihez erőt adnak,
inspirálnak, vigaszt nyújtanak!

Heti Lélekemelő
ingyenes elektronikus
hírlevél minden hétfőn.

Magyarország első
és legrégebbi olyan
rendszeres, heti lelki
töltekezést nyújtó
hírlevele, amely nagyon sok
erőt, örömet, vigasztalást nyújt
emberek, családok ezreinek.
Mit tartalmaz?
– felemelő gondolatokat (híres
emberektől, szentektől)
– tanulságos történeteket
– megrendítő vallomásokat
– információkat
kiadványainkról
Feliratkozás itt:
www.laudetur.hu/hetilelekemelo

Szentségimádás az Örökimádás-templomban
Öt biatorbágyi család tizenhét gyermekkel
elzarándokolt az Örökimádás-templomba
szentségimádásra. Versegi Beáta CB nővér ugyanis az előre meghirdetett vasárnapokon délelőtt 10:00-10:30-ig szentségimádást szervez gyerekeknek.
A szülők és gyermekeik szívükben nagy
örömmel találkoztak az eucharisztikus Jézussal a Szent József-kápolnában, ahol az
imádás és a hódolat gesztusaival is kifejezték szeretetüket Jézus iránt.
Az imádás összeköti szívünket Istennel, állandóvá teszi jelenlétét és szeretetét
bennünk – kortól függetlenül.
A biatorbágyi zarándokközösség és
a szervezők felhívást intéznek minden
közösséghez, minden plébánia, település kisgyermekes családjaihoz, hogy a
meghirdetett vasárnapok egyikén szervezett módon zarándokoljanak el gyermekeikkel az Örökimádás-templomba.
A jelentkező gyermekcsoportok így alkalomról alkalomra átadhatják egymásnak
az Örökimádás stafétájának tüzét, amelyet ténylegesen az eucharisztikus Krisztus
lobbant lángra mindannyiunk szívében.
Várjuk a következő alkalmakra egy-egy
település, plébánia vagy közösség kisgyermekes családjainak jelentkezését,
akik vállalják, hogy zarándoklat keretében
összefognak, és eljönnek a gyermekek
szentségimádására az Örökimádás-templomba.
A
jelentkezés
megtehető
az
e ucharisztikusmozgalom@gmail.com
e-mail címen jelölve az alábbiakat:
– „Gyerekek és családok zarándoklata az
Örökimádás-templomba szentségimádására”
– közösség, település, plébánia neve,
– kiválasztott vasárnap,
– kapcsolattartó neve, telefonszáma,
– családok és gyermekek várható száma.
2017. első félévében az alábbi öt időpontban hirdetünk gyerekeknek szent-

ségimádást, amelyekre várjuk a zarándokok jelentkezését:
1. 2017. február 12. vasárnap 10:00-10:30-ig
2. 2017. március 5. vasárnap 10:00-10:30-ig
3. 2017. április 2. vasárnap 10:00-10:30-ig
4. 2017. május 7. vasárnap 10:00-10:30-ig
5. 2017. június 4. vasárnap 10:00-10:30-ig

A „Gyermekek és családok zarándoklata az Örökimádás-templomba szentségimádásra” program kezdeményezői:
a Biatorbágyi MÉCS Családközösség, a
Szent Anna Oltáregylet, a Szívek Szövetsége és Missziója és az Eucharisztikus
Élet Mozgalom.
Profetikus látomásunk és ugyanakkor
vágyunk, hogy egy-két éven belül az ös�szes zarándokcsoport egyszerre is eljöjjön, egymással is találkozzon az Örökimádás-templomban, és közösen imádja az
eucharisztikus Jézust. Ezen az eucharisztikus lelki napon már annyi zarándokcsalád és gyerek érkezik majd az ország minden tájáról, hogy az Örökimádás-templom
kicsinek fog bizonyulni.
Gakovic Dániel
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Közösségek találkozója
„A test ugyan egy, de sok tagja van…”

(Kor I. 12,12)
Idén harmadik alkalommal hívta össze
Péter atya egyházközségünk kis közösségeinek képviselőit, tagjait a plébániára.
Az összejövetel megtartotta eredeti célkitűzését, miszerint öröm meghallgatni,
hogy hányan hányféleképpen szolgálhatjuk közösségünket, és fejezhetjük ki hitünket tettekben.
Az idei év is adott bőven alkalmat, hogy
ki-ki a maga számára leginkább vállalható
formában és közösségben tegye, amit a
Szentlélek segítsége által feladatként kapott.
Sokan nem is tudjuk, mekkora imahátteret biztosít mindannyiunk számára a
Rózsafüzér Társulat több mint 60 tagja.
Együtt imádkoznak értünk és családjainkért kitartó édesanyák és édesapák.
A Karitász csoport megannyi gondoskodó órát szán a rászoruló embertársaink
testi-lelki megsegítésére. Az olyan szépnek és természetesnek vett gyönyörű zenei liturgikus szolgálat mögött lelkes kórustagok és próbaórák állnak. Nincs olyan
egyházi ünnep, vagy mise, amin ne sorakoznának és szolgálnának ministránsaink.
Egyházközségünk gyermekeinek összetartozását, szűkebb lakóhelyükhöz való
kötődését erősíti a biatorbágyi, immár önálló Cserkészcsapat, és az Oltáregylet által
szervezett nyári hittantáborok is.
Sok-sok szépen gyarapodó család tartja rendszeresen egymással a kapcsolatot
a MÉCS közösségeken belül, hogy egymást erősítsék és barátként számíthassanak tagjaikra.
Az, hogy év közben is értesülhetünk a
házunk táján történő eseményekről, hogy
lelkünket, szellemünket gyarapító gondolatokat kapunk, nem kevés munkájába
kerül a Forrás újság szerkesztőségének.
Korunknak megfelelően működik az egyházközségi honlap is, gondozása, feltöltése is odafigyelést kíván.
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Számtalan hirdetésben hallunk zarán
dokút szervezésről, és nem is tudjuk hogyan, de látjuk, hogy rend van a plébániakert környékén, felújítások történnek
ingatlanjainkon. Tudjuk, mennyi mindenben támogat minket a Szent Anna Karitatív
Alapítvány.
És köszönet illeti templomunk képviselő-testületét, plébánosát is, hogy gondját
viseli egyházközségünk ügyes-bajos dolgainak és fontosnak tarja, hogy „a testben
ne támadjon meghasonlás, hanem a tagok
törődjenek egymással”( Kor I. 12,25)
Sz. D.

Személyre szóló meghívó

Gyere és légy közösségünk része! Szeretettel várunk…
– a ministránsok közé, ha az oltár körül
szolgálnál!
– a cserkészcsapatba, ha cserkészkednél!
– az Oltáregyletbe, ha a templom és a
plébánia rendben tartásába, takarításába, ill. a hittanos tábor szervezésébe kapcsolódnál be szívesen!
–
a Rózsafüzér Társulat tagjai közé
vagy a karizmatikus imacsoportba, ha
úgy érzed, imaszolgálatoddal tudnál
többet tenni Isten országáért!
– a Karitász csoportba, ha szívesen segítenél a szegényeken és a rászorulókon!
– a MÉCS-be, ha házastársaddal örömmel tartoznál egy házas közösséghez!
– a templomi vagy a gitáros kórusba, ha
örömmel szolgálnál énekeddel vagy
hangszereddel a szentmiséken!
Szeretném, ha elfogadnád a meghívást! Ne maradj otthon! Ne maradj
„vasárnapi” keresztény! Tegyél többet
Isten országáért, tegyél többet egyházközségedért!
A szolgálatok különfélék… Döntöttél? Várunk!
Szalai Péter

Templomunkat bemutató helytörténeti füzet készül
Templomunk külső megjelenése több mint 200 év alatt alig
változott. A Sándor–Metternich-kastély kápolnájaként épült
klasszicista templom része annak a biai léptékben nagyvonalú épületegyüttesnek, mely
hamarosan megszépülve, rendezetten és méltóságteljesen
díszíti majd Bia központját.
A templom belső tere ez alatt
a 200 év alatt több kisebb-nagyobb átalakításon esett át,
ahogy az e térben folyó liturgia
is megújult az évszázadok során. A templom közösségei is átalakultak,
s a hagyományos kisközösségek mellett új
típusú szerveződések is megjelentek.
Az elmúlt 200 év templomunk, egyházközségünk szempontjából is érdekes,
változásokkal teli időszak, melynek megismerése tanulságokkal szolgálhat mindannyiunk számára.
Ezért külön örvendetes, hogy a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány „Helytörténeti füzetek” sorozatában „A biai Szent Anna-templom” címmel egy, a templomunkat
bemutató kiadvány megjelenését tervezi.
A korábbi kutatási eredményeket és
tanulmányokat összefoglaló kötetben a
templomunkat ábrázoló régi képeslapok
és fotók mellett szeretnénk a templom
belső terét, annak változásait is bemutatni, valamint, ha erre lenne lehetőség,
közösségeket, közösségi eseményeket
is. Ehhez kérjük az Önök segítségét:
amennyiben a családi fényképek között
fellelhető olyan esküvő, keresztelő, el-

sőáldozás, bérmálás vagy más alkalomból készített felvétel, amelyen a templombelső (vagy külső) egy-egy részlete
is jól látható, vagy körmenetek, esetleg
zarándoklatok alkalmával készült fényképek, kérjük egy jó minőségű másolat
készítése érdekében néhány napra bocsássák rendelkezésünkre! Május 31-ig
várjuk a fényképes dokumentumokat.
(A képeket a számítógépes beolvasás
után azonnal visszajuttatjuk jogos tulajdonosához!)
A képeket átveszi:
Horváth Imre (Biatorbágy Kultúrájáért
Alapítvány) Jókai M. u. 12.
biaihorvathimre@gmail.com
Tótpál Judit (Szent Anna Oltáregylet)
Rákóczi u. 14. tpjudit@gmail.com
Géczy Árpád (Forrás) Kassai u. 21.
arpad.g1@gmail.com
Segítségüket előre is hálával köszönjük!
Biai Szent Anna Oltáregylet és
Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról!
A Római Katolikus Egyház
kódszáma: 0011

A Biai Szent Anna Karitatív
Alapítvány száma: 18688973-1-13
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Naptár

Bibliai rejtvény

– 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 május 27-én bérmálkozás lesz
egyházközségünkben. Jelentkezni a plébániai fogadóórákon vagy a szentmisék
után a sekrestyében lehet.
– Március 1. hamvazószerda, a nagyböjt
kezdete. Nagyböjt péntekein keresztúti
ájtatosság van a templomban.

Kiket gyógyított így Jézus?
A bibliai idézetekhez egy-egy gyógyulást
kell rendelni Máté evangéliumából:
1. „Asszony, nagy a te hited. Legyen úgy,
amint akarod.”
2. M
 egérintette a kezét, mire elhagyta a láz.
3. „Legyen nektek hitetek szerint!”
4. „Kelj fel, fogd ágyadat és menj haza!”
5. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette
őt, és így szólt: „Akarom, tisztulj meg!”
A, Egy béna
B, A pogány asszony lánya
C, Két vak
D, Egy leprás
E, Péter anyósa
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le március 5-ig!
A helyes megfejtők között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány
támogatásával.
Az előző szám helyes megfejtése:
1. B; 2. H; 3. A; 4.E; 5. D; 6. C; 7. G; 8. F

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

Szentlecke

Evangélium

Február 12.

Sir 15,15-20

1Kor 2,6-10

Mt 5,17-37

Február 19.

Lev 19,1-2.17-18

1Kor 3,16-23

Mt 5,38-48

Február 26.

Iz 49,14-15

1Kor 4,1-5

Mt 6,24-34

Március 5.

Ter 2,7-9; 3,1-7

Róm 5,12-19

Mt 4,1-11

Március 12.

Ter 12,1-4a

2Tim 1,8b-10

Mt 17,1-9

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: 2017. március 5.
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