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Forrás

h í r l e v e l e

Hôs szeretet
„Szent Erzsébetből hős szeretet árad” – vallja a
népszerű, magyar szentekről szóló énekünk.
Különös, hogy erről a 13. század elején élt
Árpád-házi királylányról a hősi jelző jutott az
énekszerző Mentes Mihály eszébe. Hiszen a
hős szóra leggyakrabban egy hazájáért akár
életét is adó vitéz jelenik meg képzeletünkben, mint például Hunyadi János, Dugonics
Titusz, Kinizsi Pál, Zrínyi Miklós vagy akár
Szondy György, ahogy Arany János rajzolta
elénk: „mint bástya, feszült meg romlott torony
alján/ Jó kardja előtt a had rendre ledűl,/ Kelevéze ragyog vala balján”. Ezekre a nagyszerű
héroszokra mindenki felnéz, és a hősiességgel kapcsolatban ritkán emlegetik őket egy lapon egy szenttel, mégha az mártírja is az Egyháznak, vagy
még ritkábban egy gyönge
teremtéssel, aki a másokért való imádságra, szolgálatra szenteli az életét.
Nem gondolunk ilyenkor egy
családjáért áldozatot vállaló
egyszerű édesanyára, édesapára sem, aki következetesen,
a bűnnek ellent mondva naponta megéli keresztény életét. Pedig
Krisztus mellett elkötelezni magunkat, Jézus útját járva a szeretetet
közvetíteni állhatatosan, nem kis
teljesítmény! Szent Erzsébet is ilyen
hős volt. Nem karddal, kelevézzel
felszerszámozott, harci küzdelem
hőse ő, hanem a Krisztushoz tartozás
bajnoka.
Jézusról azt írja szent Pál a filippiekhez írt
levelében, hogy „az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez
föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüre-

sítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló
lett az emberekhez”. Szent Erzsébet Krisztust
követve hasonlóképpen élt: a királyi származását, grófnői címét nem tartotta olyan dolognak, amihez föltétlen ragaszkodni kell.
Ehelyett észrevette a szenvedőket, segített az
éhezőkön, kenyeret adott nekik, mégha környezete ellenezte is. Ápolta a betegeket, és
töretlenül szeretett: szerette édesanyját, Gertrúdot, akitől korán elszakították, de halálakor mélyen megsiratta, férjét Lajost, akihez a
kor szokásaival ellentétben lángoló szerelem
fűzte, gyermekeit, akikről inkább lemondott, minthogy nélkülözniük kelljen,
és legfőképpen Krisztust, akit rendületlenül követett, és akihez szerzetesi fogadalmában a szegénységet,
engedelmességet választva mindvégig ragaszkodott. Erzsébet olyan
volt, mint a mai evangélium
szolgája, akire sokat bíztak,
és megsokszorozta ura vagyonát. Csakhogy Erzsébetnek nem volt erre olyan
hosszú ideje, mint a szolgáknak, akiknek uruk hosszas távolléte alatt bőven volt idejük a
vagyonnal sáfárkodni. Erzsébetet
háromgyermekes anyaként mindössze 24 éves korában szólította a
mennyei hazába az Úr. De ahogy az
öt talentumot felmutató szolgával,
Erzsébettel is elégedett lehetett a
Mennyei Atya. Hisz a felismert szeretetet, amit mások megsegítésére a Jóistentől kapott, nem csepegtetve adta tovább,
hanem ahogy egy hőshöz, igazi példához
illik, áradón.
G. Á.

Karitász hírek
„Nem vagyok biztos abban, milyen lesz a men�nyben, de egyet biztosan tudok. Ha meghalunk
és eljön az idő, hogy az Úr ítéljen fölöttünk, nem
azt kérdezi majd, mennyi jót tettünk életünkben, hanem mennyi szeretettel tettük” (Kalkuttai Szent Teréz anya)
November 19-től indul a Katolikus Karitász
„Tárjátok ki szíveteket” országos akciója.
• Ennek keretében templomunkban 3 héten
keresztül, november 30-ig gyűjtjük a tartós
élelmiszereket, amelyből ajándékcsomagokat szeretnénk összeállítani és a helyi rászoruló családok, a magányos, nélkülöző testvéreink számára karácsonyra kiosztani.
• Advent első vasárnapján (december 3.) jótékonysági vásárt is szervezünk a templomudvarban, amelyre szeretettel várjuk a

Mátraverebély-Szentkút
Szeptember utolsó szombatján ismét útnak
indultunk nemzeti kegyhelyünkre, amelyet
már 800 éve látogatnak a zarándokok, hogy a
Szűzanya elé tegyék kéréseiket, és kiengesztelődjenek Istennel és embertársaikkal.
Megérkezésünk után a ferences atyák segítettek bennünket az „újrakezdésben”; mégpedig, hogy a szentgyónás gyógyító hatása
által megújuljunk lélekben, megerősödjünk a
kísértésekkel szemben, és egyre tökéletesebben tudjuk szeretni Istent és felebarátainkat.
A szentmise (most is, mint mindig) különleges kegyelmekkel járt, amelyet Majnek Antal
munkácsi püspök mutatott be P. Jakub František Sadílek OFM prágai ferences provinciálissal és rendtársaival. A szentmise után a
rendház kápolnájának oltárát szentelték fel,
amelyben elhelyezték a 14 prágai ferences
vértanú ereklyéjét.
Kora délután litániát imádkoztunk, majd
hazaindultunk, hogy immáron lelkileg feltöltődve érkezzünk vissza szeretteink körébe.
Köszönjük a Biai Szent Anna Karitatív Alapítványnak, hogy évről évre szívügyének tekinti, hogy egyházközségünk tagjai eljussanak e gyönyörű zarándokhelyre!
Szalai Péter
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kedves testvéreket. Többek között saját készítésű adventi koszorúkat kínálunk. Az itt
befolyt adományokat szintén a helyi rászorulók megsegítésére fordítjuk.
• Adományvonalon is támogathatjuk az Országos Katolikus Karitászt: a 1356 szám hívásával 500 Ft támogatást adományozhatunk a rászorulóknak.
A felsorolt akcióba bárki bekapcsolódhat,
akár anyagi, akár tárgyi támogatással.
Segítsen, hogy másoknak is legyen karácsonya!
Kérjük a kedves testvéreket, hogy ha ismernek a környezetükben rászorulót, akiknek segítséget tudunk nyújtani, jelezzék felénk.
Köszönettel:
a Biai Katolikus Karitász csoport tagjai

Sárga Csekk
A tavaly indított figyelemfelhívó akcióhoz
hasonlóan a Forrás olvasói idén is kétszer találkozhatnak az újságba elhelyezett sárga
csekkel, amellyel a biai egyházközség tagjai egyházi hozzájárulásukat rendezhetik. Az
egyházközség ezzel a befizetett hozzájárulással (régi nevén egyházadóval) biztosítja a helyi egyházi élet anyagi fedezetét: építkezések,
karbantartások, felújítások, táborok, zarándoklatok költségeit. Amióta nincs megbízott
adószedőnk, az egyházi hozzájárulást csak
személyes befizetéssel a plébánián, vagy átutalással, csekkel fizethetik a hívek. A Forrásba
elhelyezett csekk tehát egy lehetőség a többi
közt, hogy az egyházközséghez tartozásunkat
ilyen formában is kifejezhessük. Az egyházi
hozzájárulás mértéke évek óta változatlan:
Egyedülállóknak:
5000 Ft
Házaspároknak:
9600 Ft
Egyedülálló nyugdíjasoknak: 3000 Ft
Nyugdíjas házaspároknak:
5400 Ft
Érezzük személyes igényünknek, hogy az
egyházközség támogatásában részt vegyünk:
jelenlétünkkel, imádsággal és anyagi áldozatvállalással.
A biai egyházközség képviselő-testülete

Verskápolna 9.
November az emlékezés hónapja. Szeretteinkre emlékezünk, akik már nem lehetnek velünk,
akiknek a hiánya nagyon fáj. Csak a remény éltet bennünket, hogy valahol, valamikor találkozunk, és soha többé nem veszítjük el egymást.

Kosztolányi Dezső: Apám a koporsóban
Apám, teremtőm, istenem,
míly semmi vagy
és én milyen istentelen.
Mert az, aki apátalan
a földgolyón,
Isten nélkül, magába van.
A messzeségből rám mered
szigoru-szép
s nagyon-nagyon ismert fejed.
Hol vagy? Felelj hát, merre vagy?
Hol a szived
s agyad, a fényes ember-agy?

Erős, lehetsz ily gyönge te,
hogy így heversz,
minden férfiak gyöngye, te.
Még hallalak, mint zivatart,
te óriás,
ki nemzett engem és akart.
Tanítottál itt az uton,
lásd, a halált,
azt is tetőled tanulom.
Arcomra húzva közönyöm,
az életet
s e leckét is megköszönöm.

Fölöttem téli szél visit,
kriptánk felé
előrelépek egy kicsit.
Nyugodtan járulok oda,
hisz ami vár,
csak ennyi lesz és nem csoda.
Te én vagyok és te vagy ott.
Most elhiszem,
most már tudom, hogy meghalok.
Apám, teremtőm, istenem,
míly semmi vagy,
és én milyen istentelen.
Kerkovits G.

Gondolatok az Eucharisztiáról
Az Úr csendben vár rád. A csendre, mint oly
fontos tényezőre, Krisztus már földi élete során is felhívta a figyelmünket: Elment egy elhagyatott helyre, hogy imádkozzon (vö. Mk
1,35). Nem a tágas tereken vagy zajos utcákon
kezdett el beszélgetni a Mennyei Atyával, hanem csendes helyeken. Mindig félrevonult a
külvilágtól, azért, hogy arra a Valakire figyeljen, aki igazán fontos. A zsoltárok is arra bíztatnak bennünket, hogy csendesüljünk el az
Úrban és így várjuk Őt (37,7).
Persze nem mindig könnyű kikapcsolni és
áthangolódni a templom csendjére. De lelked békéjét csak itt fogod megtalálni. A gonosz lélek, hidd el, hidd el, mindent elkövet,
hogy megzavarja ezt a nyugalmat. Ami Isten-

nek tetsző, az ellen minden követ megmozgat
a bukott angyal. Végre nyugodtan imádkozol?
Erre valaki nagy zajjal robog be az utcáról…
Épp megérintette az Úr a lelked egy szentírási szakasszal? Majd hirtelen elfog a kétségbeesés, és felerősödik reménytelenséged… Lélekemelő érzés, hogy a templomi közösség
egy szívvel-lélekkel énekli a szent énekeket?
Na, de hogy fér bele ebbe a szép énekbe a
reggeli ébresztő hangja?!
Az Úr Jézus téged is hív (persze nem mobiltelefonon )! A „Jöjj, kövess engem” nemcsak
a szentírási személyeknek szólt, hanem neked
is. Ma is! És holnap is. No, meg azután… Minden nap! Kövesd őt! Ne félj!
Szalai Péter

A Biai Szent Anna-templomban is bekapcsolódunk az Eukarisztikus Kongresszusra való felkészülésbe. Vagyis 2017. november 25-én, 17 és 18 óra között szentségimádást tartunk a templomban.
https://www.krisztuskiraly.iec2020.hu/#/
„Különböző helyszíneken, de egy időben, együtt fogunk imádkozni azért, hogy az önmagát érted
is feláldozó és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük.”
Kérlek, te is csatlakozz! És ha van mód rá, jelentkezz az interneten is, hogy a szervezők láthassák,
Magyarországon hányan csatlakoznak e nemzeti szentségimádáshoz.
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A szentmise értéke
– Egyetlen szentmise, melyen részt vettél,
többet használ neked, mint számos, melyet
halálod után ajánlanak fel érted mások.
– A szentmise sok mulasztásodat és hanyagságodat pótolja.
– A szentmise eltörli bocsánatos bűneidet,
melyeket sohasem gyóntál meg.
– Mikor jelen vagy a szentmisén és odafigyelsz, a legnagyobb hódolatot mutatod
be az Úr Jézus szent Emberségének.
– Minden szentmisével buzgóságod szerint
többé-kevésbé csökkentheted ideiglenes
földi büntetéseidet.
– Sok veszélytől és szerencsétlenségtől szabadulsz meg, amit különben nem kerülhetnél ki.
– Halálod óráján lesz a legnagyobb vigasztalásod, hogy szentmisét hallgattál.
– Minden szentmisét magaddal viszel az ítéletre és ezek lesznek közbenjáróid.
– Minden szentmise új dicsőséget szerez számodra az égben.

– Minden szentmisén való részvételeddel
megrövidíted a tisztítótűzben viselendő
szenvedéseidet, melyek különben reád
várnak.
– A szentmisén való részvételeddel a lehető
legnagyobb segítséget nyújtod a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek, különösen, ha
értük ajánlod fel részvételedet.
– A szentmise alatt az angyalok seregei között térdelsz, akik félő tisztelettel vannak jelen az isteni áldozatnál.
– A szentáldozás során felbecsülhetetlen értékű kegyelemben részesülsz!
– A sátán gyengébb lesz veled szemben.
– A szentmisében a pap áldásában részesülsz, amit Isten megerősít az égben is.
(Várd meg az áldást türelemmel!)
– A szentmiséről Isten áldását viszed haza
anyagi ügyeidre is.
Forrás: fr. Barsi Balázs OFM

Bibliai rejtvény
Szent Erzsébet-kvíz
A megfejtés a keresztrejtvény soraiba van rejtve, amit a szürke cellák összeolvasásával kaphatunk meg.
1.	A
szerzetesrend,
amihez csatlakozott

1.
2.

2.

Itt született:

3.

3.

Édesapja:

4.

4.

Unokahúga is szent:

5.

5.

Édesanyja:

6.

Itt élt a családjával:

7.

Férje:

6.
7.

A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le december 3-ig! A helyes megfejtők között
értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával. Az előző szám helyes
megfejtése: 1. Üdvözlégy – Ave Maria, 2. Oltalmad alá futunk – Sub tuum praesidium, 3. Angyali
üdvözlet – Angelus Domini, 4. Mennynek királyné asszonya – Regina Caeli, 5. Magasztalja lelkem –
Magnificat, 6. Üdvözlégy királyné – Salve Regina
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Instant katekézis
Az örök élet szoros értelemben Isten kezdet és vég nélküli, időtől független élete (Isten örökkévalósága); tág értelemben az ember számára a halál utáni élet (üdvösség vagy
kárhozat). A holtak országában a jóknak és a
gonoszoknak a sorsa nem azonos, erről tanúskodik az Ez 32,17-32. Az ég a Krisztus iránti
hűség bőséges jutalma lesz (Mt 5,11; Lk 6,23).
Isten az embert saját örök életében, léte tel-

Aki szépen énekel...
November 1-jén mindenszentek ünnepét, 2-án halottak napját ünnepli az
Egyház. Ilyenkor többet gondolunk elhunyt szeretteinkre, de remélhetőleg
nemcsak e napokban imádkozunk értük, hanem az év többi részében is. Az
év utolsó előtti hónapja viszont nemcsak a halál küszöbét átlépett testvéreinkre, hanem önmagunk mulandóságára is ráirányítja figyelmünket. Ezért
aktuális énekelni/imádkozni a Hozsanna 252f énekét:
Jézusom isteni teste, térdedet átfogom
esdve: lelkem az égbe vezesd be!
Jézusom isteni vére, szállj le ma szívem
ölére! Moss meg örökre fehérre!
Jézusom isteni Bárány, égi kegyelmeid
árán menny örök élete vár rám!
Végül ne felejtsük el, hogy elhunyt
szeretteinktől nem vagyunk elvágva: a
szentek (vagyis a Mennyben lévő lelkek) folyamatosan közbenjárnak értünk és a tisztítótűzben levő lelkekért,
akik miután megtisztultak minden tisztátalanságtól, a Mennyország végtelen
örömének örvendhetnek. Mi pedig, a
küzdő egyház tagjaiként imádkozhatunk és buzgóságunk mértéke szerint
szentmisét ajánlhatunk fel azokért, akik
már eltávoztak a földi életből.
Örök nyugodalmat adj, Uram, elhunyt szeretteinknek, és add meg nekünk is egykor a Mennyország örömét!
Ámen!
Szalai Péter

jességében akarja részesíteni, s ez a részesedés már itt a földön elkezdődik: „aki hisz, annak örök élete van” (Jn 6,40), s „örök élete van”
annak is, aki „eszi az Emberfia testét és issza az
ő vérét” (Jn 6,54); aki mindenét elhagyva követi Jézust, „elnyeri az örök életet” (Mt 19,29),
s ugyanez áll az Istent szeretőkre is (Lk 10,28).
Aki Krisztusban keresztelkedik meg, annak jutalma az örök élet (Róm 6,22).

GREGORIÁN SZENTMISE
A BIAI SZENT ANNATEMPLOMBAN

Időpont:

ADVENT I. VASÁRNAPJA
2017. DECEMBER 3. 9:30
A szentmisén énekes szolgálatot végez

a SZENT IGNÁC JEZSUITA

SZAKKOLLÉGIUM SCHOLÁJA
RUTHNER JUDITH
VEZETÉSÉVEL
A szentmisét celebrálja

MÉSZÁROS PÉTER PLÉBÁNOS
Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!
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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: 1110100275013774-36000001.

– A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány számlaszáma: 10400463-50526774-83901001
(K&H Bank Zrt.).
– November 25-én, 17 és 18 óra között szentségimádást tartunk a templomban.
– December 3-án fél 10-kor gregorián szentmise a templomban (Szent Ignác Jezsuita
Szakkollégium Scholája Ruthner Judit vezetésével)
– Az adventi időben kedden és pénteken
reggel hatkor roráté a templomban, utána
reggeli agapé a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai
(Évközi 33 – advent 2. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Nov. 19.

Péld 31,10-13.19-20.30-31

1Tessz 5,1-6

Mt 25,14-30

Nov. 26.

Ez 34,11-12.15-17

1Kor 15,20-26.28

Mt 25,31-46

Dec. 3.

Iz 11,1-10

Róm 15,4-9

Mt 3,1-12

Dec 10.

Iz 35,1-6a.10

Jak 5,7-10

Mt 11,2-11

Felelős kiadó: a Biai Egyházközség Képviselő-testülete
Szerkesztőbizottság: Géczy Árpád, dr. Kerkovits Gábor, Szalai Péter
www.biaikatolikus.hu • E-mail: biaiforras@gmail.com
Tördelés: Horváth Árpád • Sokszorosítás: Krónikás Bt.
Következő lapzárta: 2017. december 10.
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