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A nagy találkozás
Mindannyiunk életében vannak olyan események, amelyeket soha nem felejtünk el,
s amelyek nemcsak egész életünkön át
elevenen élnek emlékképeink között, hanem meg is határozzák életünk további
képkockáit.
Lelki életünk is gazdag és a jó Isten kegyelméből folyamatosan egyre gazdagabb
istenélményekben. A mi mennyei Atyánk
újra és újra kinyilatkoztatja önmagát a
mi életünkben; néha alig észrevehetően,
máskor pedig szinte már csodaszámba
menő események által.
A mai napon 13 csillogó szemű hittanos
gyermek először találkozott az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztussal. Évek
óta készültek ők erre a találkozásra, szorgalmasan tanulták a hittant, még a temp-
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lomi oktatásokon is örömmel vettek részt.
De a mai nap a jó Isten szeretetéből valami
olyan kegyelmi ajándékot kaptak, amelyet
Jézus így fogalmaz meg: „én és az Atya
egy vagyunk.” (Jn 10,30).
Foglaljuk imáinkba elsőáldozóinkat és
vegyünk példát az ő gyermeki ártatlanságukról, hiszen „ilyeneké a mennyek országa” (Mt 19,14).
A mai napon első szentáldozáshoz járultak: Balogh Barbara, Eperjesi Júlia,
György Emma, Hodosi Dóra, Jakab Csenge, Lehoczky Gáspár, Rein-Keresztes
Zente, Szi-Benedek Kitti, Szijártó Bertalan,
Tallér Hanga, Vadász Kristóf, Várszegi Örs
és Zachár Esztella.
Szalai Péter

In memoriam Lányi István!
Fájdalommal a szívemben tudatom
minden
kedves
testvérrel,
hogy
Lányi István tragikus hirtelenséggel
2017. április 26-án
megtért Teremtőjéhez. Lányi István
egyházközségünk
képviselő-testületének tagja, világi lelkipásztori kisegítő volt.
Aktív kezdeményezője volt a herceghalmi
templom építésének, amelynek sorsát mindig a szívén viselte. Óriási szerepe volt a
herceghalmi katolikus közösség életében,
valódi motorja volt faluja hitéletének. Segített előkészülni a szentmisékhez, vezet-

te a rózsafüzér imádságot, lelkesítette a
katolikus híveket. Programokat – családi
találkozók, Szentírások kiosztása a hittanosoknak –, zarándoklatokat – szám szerint 46-ot – szervezett fáradhatatlanul. Közösségi ember volt, akit mindig érdekelt
azoknak a sorsa, akik rá voltak bízva, akire
mindig lehetett számítani. Halála űrt hagy
maga után a herceghalmi katolikus közösségben és közéletben, egyházközségünk
képviselő-testületében és a szívemben is.
Hálát adok Istennek, hogy ismerhettem őt,
hogy valóban része volt az én életemnek is.
A család és a barátok fájdalmában osztozva, fájdalommal, de Isten akaratában
megnyugodva és a feltámadás reményében,
Mészáros Péter biai plébános.

Verskápolna
Anyák napja után
Van-e csodálatosabb dolog a világon, mint
társnak lenni a teremtésben. Istennek társa! Miként is mondta az Úr a kezdetek kezdetén?
Isten újra szólt: „Teremtsünk embert
képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette
őt, férﬁnak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk:

„Legyetek termékenyek, szaporodjatok,
töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá.
Ebben az Isten képmására történő teremtésben vagyunk társak nem csak a kisgyermek születésekor, de egész életük útján, amíg egyengetni tudjuk lépteiket. Nem
maga a csoda, amikor a gyermek mosolyában az édesanya mosolya tükröződik
vissza?

Dsida Jenő: Hálaadás
Köszönöm, Istenem az Édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm, Istenem az Édesanyámat.
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szivét, mely csak értem dobban
- itt e földön senki sem szerethet jobban! Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az Édesanyámat.
Te tudod, Istenem - milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az Édesanyámat!!!
Kerkovits G.
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Kegytárgyfelújítás
Megkezdődhet a sekrestyeszekrény felújítása
A templomunk eredeti felszereléséhez
tartozó régi sekrestyeszekrény felújítására szervezett gyűjtést közel 3 évvel ezelőtt
indítottuk.
A templom belső terében található perselyben gyűjtött adományokból és a Zeneiskolával közösen szervezett két gyermekkoncert bevételéből kb. félmillió forint
gyűlt össze, így sor kerülhetett a 3 részből
álló bútorzat állapotfelmérésére.
A két egyajtós szekrényből és egy ötajtós nagyszekrényből álló berendezésről méretei alapján teljes biztonsággal állítható, hogy a mi templomunk számára
készítette az egykori asztalosmester. Az
eredetileg szimmetrikus kompozícióban
elhelyezett szekrények külső felületei festettek, a belső felületek részben festettek

voltak. A szakemberek megállapították,
hogy a közel 200 éves használatból adódó kopások, szakszerűtlen gyorsjavítások
és átalakítások mellett a rovarrágásokból
származó sérülések is javításra szorulnak.
A szükséges felújítási munkák során azonban nemcsak megszépül, hanem használhatóságában is megújul a bútorzat. A tervek szerint sor kerül a hiányzó ajtók, fiókok
és veretek pótlására, az oda nem illő részek cseréjére, hogy végül az egységes
képet mutató, eredeti bútorcsoport szolgálja a sekrestyében folyó előkészületeket, a liturgikus cselekményekhez tartozó
kellékek megfelelő tárolását.
A rendelkezésre álló összegből a bútorzat tisztítását, rovarmentesítését, a szerkezeti hibák javítását és a hiányzó ajtók,
fiókok rekonstrukcióját, valamint a veretek
tisztítását és pótlását végzik el a szakemberek.
Az Önök további
segítségét, nagylelkű adományaikat a festett felületek megújításához
szükséges anyagi
fedezet összegyűjtésére kérjük!
Szent Anna
Oltáregylet

Hittantábor a Szent László-emlékévben a biai plébánián

Június 26-30.
A Biai Római Katolikus Egyházközség, a Biai 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.
6 éven aluli gyermeket nem áll módunkban fogadni. Megértésüket köszönjük!
Jelentkezés: biaiotaregylet.hu honlapon 2017. május 10 és június 10. között.
További információ: Balázs Böbe: 20/362-0938 vagy oltaregylet@gmail.com
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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.
– Májusban 17.30-kor litániát imádkozunk
a templomban.
– 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.).
– Bérmálás: május 27-én 10 órakor.
– Képviselő-testületi gyűlés: május 26.

Húsvét után
Húsvét után a tanítványok megkezdték
térítő munkájukat és további tanítványokat
találtak, akiket név szerint említ az Apostolok cselekedete vagy egy-egy páli levél.
Kik ők? Az anagrammák megfejtésével
megtalálhatod a megoldást!
POSTÁSA MOLYÁT:
TUTI EMÓS:
SZITUT:
KINN IVÁS TUDÓSA:
SZURKOLNI-É:
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le június 4-ig!
A helyes megfejtők között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány
támogatásával.
Az előző szám helyes megfejtése:
1.I, 2.D, 3.B 4.J, 5.C, 6.A, 7.G, 8.F, 9.E, 10.H

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai (húsvét 5. vasárnapja – Szentháromság vasárnapja)

Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Máj. 21.

ApCsel 8,5-8

1Pét 3,15-18

Jn 14,15-21

Máj. 28.

ApCsel 1,1-11

Ef 1,17-23

Mt 28,16-20

Jún. 4.

ApCsel 2,1-11

1Kor 12,3b-7.12-13

Jn 20,19-23

Jún. 11.

Kiv 34,4b-6.8-9

2Kor 13,11-13

Jn 3,16-18

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. június 5.
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