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Az elégedetlen gazda
Egyszer egy gazda elment Istenhez. Felháborodott hangon így szólt hozzá: – Istenem, Te
nagy vagy és mindenható. Te uralkodsz a napfény és az eső felett, és legjobb tudásod szerint gondoskodsz teremtményeidről. Ám idén
olyan sok esőt adtál, hogy a gabona szára elrothadt, előtte pedig akkora szárazság volt,
hogy a kalászosok mind kiszáradtak. Bizonyára rengeteg tennivalód van, és nem gondolhatsz mindenre, de talán megkérhetnél
valakit, aki ért a gabonatermesztéshez, hogy
mondja el, milyen időjárás szükséges ahhoz,
hogy jó termés legyen. Nem szeretnéd esetleg egyszer az időjárást az én javaslatomra
alakítani? – a gazda befejezte felindult mondandóját, és kalapáló szívvel várta a választ.
Isten mosolygott és megígérte, hogy egy évig
olyan lesz az időjárás, ahogy a gazda kérte.
Ó, mennyire örült a földműves! Ahogy elvetette a magot, lágy esőt és simogató napsugarat küldött Isten. Nyáron, ha túlságosan
sütött a nap, és megégette volna a gabonát,
felhőket küldött. Úgy rendezte az esőt és a
napfényt, ahogy a gazda kérte. A gabonaszá-
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lak erősödtek, nőttek, a gazda pedig örömmel
telten várta, hogy a kalászok aranybarna színben pompázzanak. Közeledett az aratás napja. Megvizsgálta a kalászokat, ahogy minden
évben tette aratás előtt. Kezébe vett egyet,
ám az feltűnően könnyű volt. Megnézett még
néhányat, de azok is hasonlóak voltak. Megdörzsölte a kalászt, de a búzaszemeknek hűlt
helyét találta. A kalász üres volt. Visszament Istenhez és így szólt: – Hogyan lehetséges, hogy
a megfelelő mennyiségű napfény és csapadék
ellenére mégis üresek a kalászok?
– Igen – válaszolta Isten –, láttam, hogy fáradhatatlanul dolgozol, ezért azt adtam, amit
kértél, de egy fontosat elfelejtettél: a szélre
nem gondoltál!
Ekkor a gazda a homlokára csapott: – Igaz,
szél kell ahhoz, hogy megporozza a kalászokat, csak így lesz benne mag. Ezt csakugyan
elfelejtettem, majd így folytatta: – Tudod, Istenem, mégiscsak jobb lenne, ha úgy intéznéd
jövőre az időjárást, ahogy Te szeretnéd!
www.kinderkirche.de alapján:
Puskás Nóra

Verskápolna 8. – Itt van az Ôsz
Kinek melyik évszak tetszik, ízlés kérdése. Van, aki a nyári szabadságot szereti, van akinek nem
kell a hőség, és inkább hideg tél szépségeit kedveli. Van, aki szerint a május a természet bocsánatkérése a ködön nyálkás novemberért. Van, aki a szép csöndes őszt szereti, mint Petőfi Sándor.
Itt van az ősz, itt van ujra
Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.
Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.
Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.

És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.
Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.
Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.
Én ujjam hegyével halkan

Lantomat megpenditem,
Altató dalod gyanánt zeng
Méla csendes énekem. Kedvesem, te űlj le mellém,
Ülj itt addig szótlanúl,
Míg dalom, mint tó fölött a
Suttogó szél, elvonúl.
Ha megcsókolsz, ajkaimra
Ajkadat szép lassan tedd,
Föl ne keltsük álmából a
Szendergő természetet.
Kerkovits G.

Aki szépen énekel…
Ismerjük meg énekeskönyvünk latin nyelvű énekeinek magyar fordítását!
Ave verum corpus, natum de Maria Virgine,
vere passum, immolatum in cruce pro homine,
cuius latus perforatum fluxit aqua et sanguine: esto nobis praegustatum in mortis examine. O Iesu dulcis, O Iesu pie, O Iesu, fili Mariae.
(Hozsanna 315.)

Üdvözlégy, igazi Test, ki Szűz Máriától születtél, valóságosan szenvedtél s feláldoztattál a keresztfán az emberért! Kinek átvert oldalából víz
és vér folyt, add, hogy téged ízlelhessünk halálunk megpróbáltatásában is! Ó édes Jézus, ó kegyes Jézus, ó Mária Fia, Jézus!
Szalai Péter

Instant katekézis
A Zsolozsmáról VI. Pál pápa a következőket
írja: „A dicséret énekét, amely örökké zeng a
mennyei hazában, és amelyet Jézus Krisztus, a
Főpap hozott le számkivetésünk helyére, folytatja az Egyház, a formák csodálatos változatosságában, oly sok évszázad óta, állhatatosan és hűségesen.
Az imaórák liturgiája lassanként annyira
kifejlődött, hogy a helyi egyházak imája lett:
meghatározott időpontban és helyen végezték, pap vezetésével, hogy az eukarisztikus
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áldozatnak mintegy szükséges kiegészítője
legyen. Általa ugyanis az istentiszteletnek az
a teljessége, amely ebben az áldozatban valósul meg, jótékonyan kiárad az emberi élet
minden órájára. […]
Zengje tehát korunk egyháza, […], zengje
nagyszerűbben és szebben Isten dicséretét!
Társuljon szava ahhoz a dicsérethez, amelyet
a szentek és az angyalok énekelnek a men�nyei hazában!”

Gondolatok az Eucharisztiáról
Azt mondja az Úr: „Jöjjetek hozzám” (Mt 11,28).
Jézus mindannyiunkat vár. De sajnos sokan
nem hallják meg hívó szavát. Ezek az emberek
csak néznek, de nem látnak, van fülük, de nem
hallanak. Te, aki szereted az Urat, és hívó szavára
igennel feleltél, és felelsz minden nap, ne takard
el a szemed és ne csukd be a füled! Az Úr hozzád
is szól: Jöjj hozzám! Ő látja minden igyekezetedet. Tudja, hogy szeretnél egyre jobban hasonlítani hozzá, és azt is látja, hogy néha elfelejtkezel
arról, hogy nélküle mindez nem fog menni…
Kétségtelen, az élet forgatagában nehéz
megállni. Pedig az Úr hangját csak a csendben
hallani meg. Amikor belépsz az Isten házába, Ő

már ott van. Szentségi jelenlétében vár rád, és
meg szeretné veled osztani önmagát. Amikor
legközelebb belépsz a templomba, erre gondolj és tedd föl magadnak a kérdést: Ha Krisztust emberi alakjában látnám, például a papi
székben ülve, hogyan lépnék be az Isten házába? Hogyan viselkednék? Le bírnám venni róla
akár csak egy percre is a tekintetem? S végül:
hogyan járulnék szent színe elé, hogy akár csak
a ruhája szegélyét is megérintsem?
Kedves Testvérem, Jézus valóságosan jelen
van az Oltáriszentségben! Itt van köztünk! Higygy benne! Hiszel?
Szalai Péter

A Kongresszusról
1. Mi a Nemzetközi Eucharisztikus Kongreszszus?
Világméretű ünnepségsorozat az Eucharisztia
megismerésének és tiszteletének elmélyítésére.
Katolikus keresztények tanúságtétele Isten szeretetéről a világ felé.
2. Mikor lesz és hol?
Budapesten, 2020. szeptember 13-20. között.
3. Mi a NEK célja?
• Krisztus ünneplése az Oltáriszentségben
• Tanúságtétel a világ felé Isten végtelen szeretetéről, aki emberré lett, és köztünk maradt valóságosan az Élet Kenyerében.
• Célja még hitünk e szent titkának megismertetése és megszerettetése, az eucharisztikus élet
előmozdítása a hívek körében, hogy élő Krisztus-kapcsolatban élve, hiteles, tanúságtevő keresztényként legyenek jelen a világban Isten dicsőségére és a lelkek üdvösségére.
4. Milyen főbb események várhatók?
• Nyitó szentmise elsőáldozással
• Délelőttönként plenáris ülés imával, tanúságtételekkel, katekézisekkel.
• Eucharisztikus gyertyás körmenet
• Fiatalok estje
• Zárómise
• Ezeken kívül városszerte mindenki számára nyitott kulturális és egyéb programok.
5. Ki vehet részt a NEK-en?
Mindenki, aki regisztrál, részt vehet a délelőtti

kongresszusi programokon, de a délutáni és esti
alkalmak szabadon látogathatók.
6. Mit tehetek a NEK-ért?
Minden imát köszönettel veszünk. Ha javaslatod,
ötleted van, azt kérjük, az Ötletládába dobd be.
A konkrét segítségfelajánlást pedig kérjük a címünkre megírni: titkarsag@iec2020.hu
7. Hogyan készülhetünk közösségileg erre
az eseményre?
2017 pünkösdjétől hároméves lelkipásztori programot készítettünk, melynek első évére Pünkösd
hétfőn adunk ki egy ötletfüzetet, mely jól használható mind a plébániákon, mind a közösségekben, családcsoportokban, ifjúsági közösségekben
és más területeken. Ez hamarosan elérhető lesz a
honlapunkon is.
8. Akik nem budapestiek, ők hogyan tudnak
bekapcsolódni a felkészülésbe?
Minden egyházmegyében van egy atya, aki az
összekötő szerepet vállalta. Minden helyi kezdeményezést vele kell egyeztetni, közösen szervezni.
Kérésre szívesen megküldjük az adott egyházmegye felelősének elérhetőségét.
9. Hogyan értesülhetek az előkészületek fejleményeiről?
A Kongresszus előkészületeivel kapcsolatban
honlapunk hírfolyamában illetve hírlevelünkre
feliratkozva lehet tájékozódni.
http://www.iec2020.hu
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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: 1110100275013774-36000001.
– A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány számlaszáma: 10400463-50526774-83901001
(K&H Bank Zrt.).
– November 1-jén, szerdán a templomban
9.15-kor ünnepi zsolozsma, 9.30-kor szentmise.
– November 2-án, csütörtökön a temetőben
14.30-kor halottak napi zsolozsma, 15 órakor szentmise, utána a sírok megáldása.

Mária-imádságok
Rejtvényünkben Mária-imádságok keveredtek össze. Az imádságok latin címét kell kiválasztani a szóhalmazból, hogy megtaláljuk az
alábbi imákat:
1. Üdvözlégy
2. Oltalmad alá futunk
3. Most segíts meg Mária
4. Mennynek királyné asszonya
5. Magasztalja lelkem
6. Üdvözlégy királyné
SALVE SUB MARIA MAGNIFICAT DOMINI REGINA TUUM AVE ANGELUS PRAESIDIUM REGINA
CAELI
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében
adják le november 5-ig!
A helyes megfejtők között értékes könyvet
sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejtése:
40+5+5+3+7=60

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai (Évközi 30 - 33. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Okt. 29.

Kiv 22,20-26

1Tessz 1,5c-10

Mt 22,34-40

Nov. 5.

Mal 1,14b-2,2b.8-10

1Tessz 2,7b-9.13

Mt 23,1-12

Nov 12.

Bölcs 6,12-16

1Tessz 4,13-18

Mt 25,1-13

Nov. 19.

Péld 31,10-13.19-20.30-31

1Tessz 5,1-6

Mt 25,14-30

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. november 5.
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