a

b i a i

e g y h á z k ö z s é g

14. évf. 4. szám
2017. április 5.

Forrás

h í r l e v e l e

„Áldott, aki az Úr nevében jön!”
Úgy tudom, a legkiválóbb sakkozók gondolatban jó néhány lépéssel előrébb járnak annál, mint ahol a játék tart. Sajnos én
nem vagyok gyakorlott játékos, de a között a néhány játszma között, amiben vezethettem a sötét vagy éppen világos bábukat, előfordult az a ritka pillanat, hogy a
győzelem küszöbén állhattam. Emlékszem
azokra az izgalmas pillanatokra, amikor az
ellenfél lépését látva megörültem, hogy
végre úgy lépett, ahogy én számítottam. A
győzelmet előkészítő lépésemkor szájam
szélét ilyenkor már bizsergette a magabiztos mosoly, nyelvemmel már formálgattam
a bűvös és áhított „sakk-matt”-szavakat,
és akkor valami megmagyarázhatatlan
módon, hirtelen leütötték azt a bábut, amitől a legtöbbet reméltem, és győzelem helyett vereség lett a részem.
Így történhetett ez húsvét előtt az apostolokkal is. Tudták, Jeruzsálem felé közelednek, remélték, a próféták jövendölése
beteljesedik, mégpedig úgy, hogy Jézus,
a Megváltó helyreállítja a zsidók országát,
elűzik az idegeneket. Egymás között már
osztogatták a szerepeket, amiről olvashatunk is az evangéliumokban: ki hol ül majd
Jézus körül. Magukban már egymásra kacsintva göcöghettek is, ismerve Jézus isteni hatalmát, hogy most vége lesz a rómaiak uralmának, Heródes és a főpapok
összejátszásának. Aztán gondolom, kissé
megnyúlt az arcuk, amikor a város határában Jézus nem harci szekeret, gyönyörű paripát hozatott magának, hanem egy
egyszerű szamárcsikót, és annak a hátán
vonult be Dávid városába. Persze biztosan megnyugodva legyintettek a mester

ismert különcségén, látva a tömeg üdvrivalgását, a „Hozsanna” kiáltásokat, Jézus
lába elé vetett köpenyeket, pálmaágakat.
Aztán tovább erősítette nyugalmukat az
árusok kizavarása a templomból: „végre, elkezdődött” – gondolhatták. Majd néhány nappal később jött az utolsó vacsora, Jézus sejtelmes szavai a kenyérről és
a borról, majd az elfogatás, a kiábrándító
és gyalázatos kínzás, végül a kereszthalál,
ami minden reményüket, három év dédelgetett vágyait rántotta a porba. És akkor,
harmadnapra, amikor úgy gondolták, minden elveszett, találkoztak a feltámadottal,
és kiderült, hogy valami olyan történt, ami
sokkal több és jobb annál, amire vágytak,
hatalmas dolog, amire ember nem gondolhatott: Isten Fia odaadta magát értünk áldozatul, és legyőzte a halált, hogy nekünk
örök életünk legyen.
Gyakran vagyunk mi is úgy, mint az
apostolok: van egy elképzelésünk valamiről, magunkban már kirajzoljuk a jövőt, azt
gondoljuk, Isten is úgy akarja, ahogy mi,
aztán mégsem úgy lesz, „a kirándulás elmaradt”– ahogy Mécs László verselte meg
a váratlan csalódást. De aztán elvonulnak
a fellegek, valami megmagyarázhatatlan
módon megoldódnak a gondok, és mi felismerhetjük Istenünk végtelen szeretetét,
aki ezekből a vesztes helyzetekből is képes számunkra valami egészen jót (jobbat,
mint amit mi terveztünk) létrehozni. Virágvasárnap ezért siessünk mi is elé, csatlakozzunk végérvényesen hozzá, és hálával
köszöntsük: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr
nevében jön!”
Géczy Árpád

A szent három nap szimbólumai
Legnagyobb ünnepünkre készülve tekintsük
át a szent három nap jeleit, jelképeit, hogy
valóban méltóképpen ünnepelhessünk!
Nagycsütörtökön a krizmaszentelési
szentmisében, amelyet a székesegyházakban tartanak, együtt misézik az egyházmegye összes papja püspökével együtt,
és megújítják szentelési ígéreteiket. Ezen
szentmisén szenteli meg a püspök a szent
olajakat is (a keresztelendők és a betegek
olaját, illetve a krizmát).
Az esti szentmise az utolsó vacsora emlékezete. Az utolsó vacsora több szempontból fontos esemény volt. Ez volt az
első szentmise (Krisztus átváltoztatja a
kenyeret és a bort), az első szentáldozás
(„Odanyújtotta nekik”), és az első papszentelés („Ezt cselekedjétek”) is. A Glória ünnepélyes, csengőkkel kísért eléneklése után viszont mély gyászba merülünk.
A harangok „Rómába mennek”, a csengőket kereplők váltják le, az orgona is elnémul. A lábmosás szertartása még eszünkbe juttatja, milyen szeretettel van irántunk
Jézus, de az oltárfosztás már az Úr gyötrődésére és elfogatására utal. A szentmise
végén az sem véletlen, hogy az Eukarisztia
már nem kerül vissza a tabernákulumba.
Nagypénteken Krisztus kereszthalálára
emlékezünk. Ezen a napon egy templomban sincs szentmise. A szertartás két olvasmánnyal kezdődik, majd a János-passió hangzik el olvasott vagy énekelt
formában. Hívek könyörgése nincs, helyette viszont van 10 ünnepélyes könyörgés: az Anyaszentegyházért, a Pápáért, a
papságért és a hívekért, a keresztelendőkért, a keresztények egységéért, a zsidókért, azokért, akik nem hisznek Krisztusban, azokért, akik nem hisznek Istenben,
világi vezetőkért és a szenvedőkért. Ezek
után következik a kereszthódolat, amelyben megrendülve a kereszt elé járulunk, és
kifejezzük Jézus felé hálánkat, hogy nem
tétovázott magát a bűnösök kezére adni,
is a kereszt gyötrelmét elvállalni!
Nagyszombaton arra emlékezünk, hogy
Krisztus a sírban fekszik. Ezen a napon a
templomban nincs se szentmise, se más
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szertartás. Egyénileg viszont lehetőségünk
van a szentsír előtt imádkozni.
Nagyszombat éjszakája húsvét vigíliája. Az ünnepi szertartás tűzszenteléssel
kezdődik, amelyről meggyújtjuk a húsvéti gyertyát, amely Krisztust jelképezi. Ünnepélyesen vonulunk be a templomba,
miközben Krisztus világossága nemcsak
a templomot, hanem korábban gyászba
borult szíveinket is bevilágítja. Ezután elhangzik a húsvéti örömének, majd 7 olvasmány következik (a teremtéstörténet, Ábrahám áldozata, az egyiptomi szabadulás,
az Úristen visszafogadja az eltévedt nemzetet, Isten keresése és megtalálása – ez a
mi életünk, az ember engedelmessége Istennek, Isten megmutatja irgalmát a bűnös
ember felé). Az ünnepi hangulat ezután tovább fokozódik: a nagyböjt komor hangulata után ismét felcsendül a Glória. Ekkorra
visszaérnek a harangok Rómából és az orgona is húsvéti örömben dicsőíti az Istent!
A szentlecke után pedig ismét Alleluját
éneklünk, amellyel a feltámadt Urat dicsőítjük. A keresztségi fogadás megújítása után
a szokott módon folytatódik a szentmise.
Amikor az ember szívében nagy az
öröm, akkor azt szereti másokkal is megosztani. Tamás apostolnak is nagy örömmel mondták apostoltársai: Láttuk az Urat.
A húsvéti szent örömet mi is tovább akarjuk adni másoknak: a vakoknak, süketeknek, bénáknak, sántáknak… hogy ők is
velünk örüljenek, térjenek vissza az Isten
felé vezető útra, és ne vétkezzenek többé!
Így az ünnepélyes körmenetben szeretnénk megmutatni a világnak Krisztus feltámadásának örömét. Urunk, Jézus Krisztus,
föltámadásod ünnepéig a nagyböjti időszakban élünk. Arra szólít minket ez az idő,
hogy megtérjünk és megújuljunk keresztény életünkben, hogy többet imádkozzunk, és odaadóbban gyakoroljuk a testvéri szeretet nagyszerű tetteit. Ezért kérünk
Téged: Segíts minket, hogy minden, amit
teszünk, Veled kezdődjék el és Veled végződjék! Erősíts minket jó szándékunkban,
hogy a nagyböjti gyakorlatok által mindennap egyre jobbak legyünk! Ámen
Szalai Péter

Nagyböjti lelkigyakorlat
Péter atya meghívására az idei húsvéti felkészülésünket nagyböjt három egymást követő péntekén Szeleczky Csaba
atya, dunaújvárosi káplán segítette az esti
szentmisék keretében.
Az első alkalommal Csaba atya Jézus
pusztai böjtjének magyarázatával kezdte az elmélkedést: 1. Miért épp negyven
nap a nagyböjt? A számos bibliai utalás
(Jónás, Mózes) mellett felhívta a figyelmet
arra, hogy a 365 napból 40 nap nem sok,
de ennyire szükség van ahhoz, hogy kitisztítsuk a lelkünket. 2. „Kivitte a Lélek a pusztába”: A Szentlélek ösztönözte Jézust, és
ezért kellett mennie. Ezt a belső kényszert
mi is érezhetjük: néha nekünk is szükségünk van a befelé fordulásra, a csöndre. 3.
„Megkísértette a Sátán”: Velünk is így van :
ahogy megvan az elhatározás, rögtön jönnek a nehézségek is. Számolnunk kell a
Sátán mesterkedésével, ellen kell állnunk
nekünk is. Ahogy Jézus is visszautasította, legyőzte a Sátánt, nekünk is győznünk
kell a kísértéssel szemben. A nagyböjt ebben segít minket. Olyan mint radírral hibás
írást törölni. A böjt által életünk papírját az
utolsó napon kijavítva, szebbé téve adhatjuk át Megváltónknak. Az atya következő gondolata a színeváltozás történetével
kapcsolatban hangzott el. Az apostolok az
átélt élmény hatására
megerősödtek hitükben. A böjt is ilyen:
ahogy
belejövünk,
megvannak a kezdeti sikereink, és kedvet
kapunk a folytatásához. A megerősítés
segít abban, hogy
ígéreteinket be tudjuk tartani.
A második estén
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén
hangzott el a lelkigyakorlatos szentbeszéd. A kiindulópont

az volt, hogy Jézus Krisztus legyen életünk
középpontjában. 1. Ahogy előfordul, hogy
az egy gyümölcsfa az egyik évben nem hoz
gyümölcsöt, de a gazda nem vágja ki, hanem vár, és a másik évben újra terem, Isten ugyanilyen türelemmel tud várni ránk, a
mi megtérésünkre. Sokszor türelmetlenek,
elégedetlenek vagyunk saját magunkkal
szemben, pedig nincs olyan helyzet, hogy
ne tudnánk jót tenni másokkal. Sokszor az
a baj, hogy saját magunkat mások képességeihez mérjük, pedig mindenkinek a saját gyümölcsét-virágát kell megteremnie.
Úgy, mint a világ legnagyobb virágának
tartott titánbuzogány, amely virágát évek
alatt bontja csak ki: ez a hatalmas virág
nem kevésbé értékes, mint a kis kéknefelejcs, ami évente nyílik. Nagyböjtben nekünk is a saját képességeinkhez illően kell
böjtölnünk. 2. Mindannyiunk tapasztalata,
hogy a rossz hír hamarabb szárnyra kap,
és sokszor nem is tudjuk, miért is van az a
sok rossz a világban. Erre a kérdésre nem
is nagyon fogunk választ kapni. Az atya
említett egy példát: a nagaszaki atomkatasztrófa egyik túlélője bombázás után ott,
ahol minden elpusztult, talált egy életben
maradt kis virágot.: ez a példa jól mutatja,
mit kell kezdenünk a sok rosszal: bármi is
történt, van folytatás, élnünk kell tovább.
3. Istenünknek minden ember fontos.
Erről több evangéliumi példázat is szól:
Jézus nem hagy minket magunkra, utánunk nyúl. Nekünk
is fel kell figyelnünk
a bajban lévőkre, hiszen az igazi szeretet odafigyel a másikre, nem lehet önző.
Végül Ferenc pápa
szemléletére
hívta
fel a figyelmet: a világnak szüksége van
a
farmernadrágos,
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tornacipős szentekre, akik jelen vannak a
munkahelyen, elmennek akár sörözni a barátaikkal, de életükben kitüntetett helyen
van az Isten, az imádság. Törekednünk kell
arra, hogy vidáman tudjuk sugározni Isten
szeretetét.
A harmadik estén Csaba atya a szenvedésről beszélt. Jézus szenvedésében
megláthatjuk a hűséget: Jézus nem kereste a szenvedést, nem örült neki, de vállalta, hűséggel teljesítette a kötelességét.
Nekünk sem kell örülni a szenvedésnek,
de hűséggel el kell viselnünk. A szenvedésben is kitartóan meg kell maradnunk
kereszténynek. A másik szempont az engedelmesség: Jézus a szenvedéssel Isten
akaratát teljesíti. Nekünk is engedelmes-

nek kell lenni, az Atya akaratát kell teljesítenünk. Harmadszor pedig a szenvedésnek
van elégtétel vonzata is. Isten számunkra a
szenvedést és az elégtételt együtt adja. Az
irgalmat is meg kell látnunk Istenben, és
nekünk is közvetítenünk kell az irgalmat,
megbocsájtást mások felé. Sok embernek
elege van az elrontott, hibás életéből. Ne
forduljunk el tőlük, segítsük őket, hogy ki
tudjanak mászni bűnös életükből!
Csaba atya nagyböjti triduumát azzal a
buzdítással zárta, hogy legyünk valóban a
föld sója, sózzuk meg a világot jókedvünkkel, istenszeretetünkkel, és ha „túlsózzuk”,
túlzottnak is látszik, nem baj, ez lesz bizonyítéka Krisztus iránti szerelmünknek.
G. Á.

Verskápolna húsvétra
Credo, quia absurdum est. Hiszem, mert hihetetlen – mondta Szent Ágoston. Az Isten
keresett minket. Annyira keresett, hogy Önmagát is adta értünk. A nagy ünnepre való
tekintettel két rövid verssel is köszöntjük az ünnepet. Az első vers arról szól, amikor a
bűnös embert nem hagyja magára az Isten, hanem utána megy, keresi, hogy felemelje
onnan, ahonnan magától képtelen felkelni. A harmadik vers pedig magát az áldozatot
mutatja, a drága árat, amivel felemeltek minket.
Áldott húsvétot!
Pilinszky János: A tékozló fiú keresése
Itt lakott kétségtelenül.
Látod? Látom,
A mi fiúnk.
Ülj az ablakba, nézd a házakat,
aztán a szobát, falakat,
a jégveremnél hidegebb
éléskamrát, mosdóhelyet.
Most pedig induljunk haza.

Pilinszky János: Harmadnapon
És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek
És szél támad. És fölzeng a világ.
Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive –
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

Egy elfeledett imádság
Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Ámen
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Mi így emlékeztünk
A hősökről, akik értünk is áldozatot hoztak közel 170 évvel ezelőtt, mindenki
másképp emlékezik meg. Mi, cserkészek
a hagyományosan megrendezett budavári számháborún és az azt követő ceremónián vettünk részt.
Ilyenkor minden évben a helyi cserkészcsapat felhívására több száz cserkész veszi birtokba a várnegyed utcáit és
tereit, hogy pár órára „csatatérré” változtassa azokat. A csodálkozó turisták közt
ilyenkor a négy órán át tartó városi gerillaharc bontakozik ki, ahol a különböző csapatok ádáz küzdelmet folytatnak minden
egyes utcasarkon, hogy egyre előrébb
jutva teljesítsék küldetésüket, amit Kossuth tábornokai parancsba adtak. Három
csapat, három küldetés, három felvonásban. Sajnos a Halászbástya ostroma
idén elmaradt a renoválási és egyéb rendezvény előkészítési munkálatok miatt,
de így is remek szórakozás volt a sokat
látott utcákon rohanni a győzelemért. A
biai cserkészek idén a fehér csapat tagjait erősítették és segítették győzelemre.
A harcban kifáradva egy kis teával és zsíros kenyérrel gyógyíthattuk sajgó sebeinket, és pihentettük végtagjainkat, majd

testvérekként vonultunk át Táncsics Mihály egykori börtönéhez, hogy egy kicsit
elcsendesülve, imádságos lelkülettel emlékezzünk meg a szabadságharc hőseiről.
A megemlékezésen Dr. Virág András
cserkésztiszt mondott beszédet, amelynek néhány gondolatával búcsúzom:
„Babits Mihály, amikor gimnáziumban
tanított, diákjainak így magyarázta a történelem és az emlékezés fontosságát:
„Történelem nélkül a nép olyan lenne,
mint a gyermek, aki nem tudja, mi történt vele tegnap. Létének nagyobb részét,
múltját vesztené az ily nemzet, nem volna egy nemzet többé, s minden emberöltővel kihalna, mint az egynapos pillangó.
Az emberi öntudat alapja az emlékezet:
a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet. Testemben egy parány sincs abból az
anyagból, amiből hét évvel előbb voltam:
de ugyanaz vagyok, mert emlékezem.
Éppígy; ma senki sem él azokból, akik 200
éve éltek e hazában: de ugyanaz a nép
vagyunk, mert emlékezünk. A jelent csak
a múltból lehet megérteni: a jövőt csak a
múlt alapján felépíteni”…
… olyan időket élünk, amikor nagyon
sok múlik rajtunk. Dönthetünk a sorsunkról – amennyire ember
erre képes. Megélhetjük a hitünket és tehetünk egymásért, tehetünk a hazánkért, azért
– amint azt lord Baden
Powel a cserkészet
megalapítója mondta
–, hogy jobb helyként
hagyhassuk itt, mint
ahogy találtuk.)”
Ezúton is köszönet a
32. sz. Dévay Bíró Mátyás cserkészcsapatnak a szervezésért!
Duka
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A BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
„Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel.” (Teréz anya)
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Kérjük, hogy ebben az évben is érezze mindenki magáénak az Alapítványt, és lehetőségeihez mérten támogassa munkánkat.
Számlaszámunk: K & H Bank, 10400463-50526774-83901001
Adószámunk: 18688973-1-13
Tisztelettel és köszönettel:
a Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány kuratóriuma

Karitász-hírek

Hivatalosan véget ért a „Tartós szeretet” nagyböjti élelmiszergyűjtés. Eredménye:
244,5 kg! Ebből a mennyiségből 27 csomagot állítottunk össze, amit a karitász munkatársak még az ünnepek előtt igyekeznek kiosztani.
Hálásan köszönjük a segítőkész testvérek önzetlen támogatását!
Biai Katolikus Karitász csoport
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Templomunkat bemutató helytörténeti füzet készül
A Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány „Helytörténeti füzetek” sorozatában „A biai Szent
Anna-templom” címmel egy, a templomunkat bemutató kiadvány megjelenését tervezi.
Ehhez kérjük az Önök segítségét: amennyiben a családi fényképek között fellelhető
olyan esküvő, keresztelő, elsőáldozás, 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!)
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

Csak egy Miatyánkot…

Bibliai rejtvény

Ez a húsvét a mi ünnepünk, feltámadt Krisztus
érettünk. Ezeket a sorokat olvasd el bátran,
minden hívő embernek boldogulását várom.

Húsvét előtt
Hogy követték egymást az események
húsvét előtt Máté evangéliumában?

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta,
Mikor a lelkünket bú és bánat nyomja.
Hitünk szárnyán szálljon fohászunk az égbe,
Az örök Istennek trónja elébe.

A, 
Egy asszony Betániában drága
kenetet önt Jézusra.
B, Jézus a főparancsról tanít
C, Jézus az utolsó ítéletről tanít.
D, Jézus kiűzte az árusokat a templomból.
E, Péter levágja az egyik szolga fülét.
F, Jézus az Olajfák hegyén imádkozik.
G, Júdás elárulja Jézus a főpapoknak.
H, Jézust elítélik.
I, Jézus szamárháton bevonul Jeruzsálembe.
J, 
Jézus megjövendöli a templom
pusztulását.

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta,
Amikor testünket betegség kínozza.
Epedve sóhajt a láztól égő ajkunk,
Ó, hatalmas Isten, könyörülj meg rajtunk!
Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta,
Ha betegség, bánat mind jóra fordulna.
Örömünk, bánatunk mind Istentől vagyon,
Ő tudja, mit miért, ő tart minket számon.
Életünk hajója háborgó tengeren,
Ha ő kormányozza, békességben megyen.
És ha életünknek végórája jönne,
Bátorítást mástól ne várjunk, csak tőle
Nyíljon akkor ajkunk még egyszer imára,
Csak egy Miatyánkot mondjunk utoljára.
Hitünk szárnyán szálljon fohászunk az égbe,
Az örök Istennek trónja elébe.
Czifra András

A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le május 7-ig! A helyes
megfejtők között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejtése:
Könyörülj rajtam, Isten, irgalmad szerint!
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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: 16–17.30; péntek: 16–17.00.
– Egyházi hozzájárulást csekken, illetve
átutalással is lehet fizetni. A Biai Római
Katolikus Egyházközség számlaszáma:
11101002-75013774-36000001.
– A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány
számlaszáma:
10400463-50526774-83901001
(K&H Bank Zrt.).

Nagyhét és húsvét liturgikus rendje:
– nagycsütörtök: olajszentelés a székesfehérvári székesegyházban: 10.00
Utolsó vacsora szentmise: 17.00
utána virrasztás
– nagypéntek: keresztúti ájtatosság a temetőben 15.00
nagypénteki szertartás: 18.00
– nagyszombat: a szentsír látogatása:
9 órától
szentmise: 22.00, utána körmenet
– húsvét vasárnap: ünnepi szentmisék a
vasárnapi miserend szerint
– húsvét hétfő: szentmise fél 10-kor
Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról!
A Római Katolikus Egyház kódszáma:
0011
A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány
száma: 18688973-1-13

– Április 28. Képviselő-testületi gyűlés.

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai (virágvasárnap – húsvét 4. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Ápr. 9.

Iz 50,4-7

Fil 2,6-11

Mt 26,14 - 27,66

Ápr. 16.

ApCsel 10,34a.37-43

Kol 3,1-4

Jn 20,1-9

Ápr.23.

ApCsel 2,42-47

1Pét 1,3-9

Jn 20,19-31

Ápr. 30.

ApCsel 2,14.22-28

1Pét 1,17-21

Lk 24,13-35

Máj. 7.

ApCsel 2,14a.36-41

1Pét 2,20b-25

Jn 10,1-10

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. május 8.
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