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Rámutatni Jézusra
Újévkor szinte kötelező valamilyen fogadalmat tenni: több időt töltök szeretteimmel, rendszeresen mozgok, többet olvasok, húsz kilót fogyok stb. Két héttel az év
első napja óta már ki szokott derülni, hogy
ezekből, a rendszerint az első pezsgőpukkanásig tartó újévi fogadalmakból lett-e
valami, vagy áttolódik-e ez a következő fogadalomtételek idejére. Egy valami az újévi
fogadalmainkban közös: magunkra mutat,
mind arról szól, hogy magunkat milyennek
szeretnénk láttatni ebben az új naptári évben: mintha az új esztendőben ki tudnánk
bújni a bőrünkből, és az évszámcserével
új emberré is változhatnánk, olyanná, aki
sikeresebb, elismertebb, mint az óév embere. Aztán persze kiderül, hogy az újév
mindössze korosabbá tett minket, magunkon változtatni nem tudunk, a régi szokásainkat, képességeinket hordozzuk magunkkal ebben az naptári évben is. Mindez
azért van, mert ilyenkor a célt önmagunkban keressük, vágyaink saját magunkra
irányulnak, és ahogy hajunknál fogva nem
tudjuk kiemelni magunkat a sárból, a saját
köreinken kívülre sem tudunk magunktól
lépni. A változáshoz kevesek vagyunk, ehhez külső segítség kell, aki irányt mutat, aki
saját érvényesülésünknél maradandóbb,
örök célt jelöl ki számunkra.
A mai evangéliumi részben Keresztelő
János ezt teszi saját tanítványaival, rámutat Jézusra: „Nézzétek, az Isten Báránya!” És
nem bánkódik, hogy a körülötte lévők átpártolnak, ő azért jött, hogy ezt a felismerést megtegye, hogy előkészítse az Úr útját. És tanítványai Jézushoz csatlakoznak,
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hogy majd Krisztus első követőiként saját
életükkel és az evangélium terjesztésével
későbbi korok embereinek rámutassanak
a Mesterre.
Ebben az egyházi évben az évközi szentmisék evangéliumi olvasmányai leginkább
Márk evangéliumából származnak majd.
Márk evangéliumában is nagy szerepet kap
a „rámutatás”. Eleve így kezdi az evangéliumot: „Jézus Krisztus, Isten Fia evangéliumának kezdete”, azaz rámutat Jézusra, hogy ő
nem más, mint Krisztus, azaz a Megváltó.
Majd Jézus tettein és beszédein keresztül
láthatjuk mindezek bizonyságát, és elkíséri
az olvasót a Golgotáig, ahol a pogány százados tesz tanúvallomást mindannyiunk
nevében Jézusról: „Ő valóban Isten Fia volt!”
Márk evangéliumában egy-egy gyógyítás
vagy beszéd után gyakran megjelennek a
hallgatási parancsok, hogy a szemtanúk ne
beszéljenek a gyógyulásról, ne terjesszék
tanítványok a felismerést, hogy meglátták a
Názáretiben Istent. Hiszen ő nemcsak egyegy embert akart megmenteni, nemcsak
egy kis csoport előtt akarta megnyitni az
örök életet, hanem kereszthalálával és diadalmas feltámadásával az egész emberiség
megszabadítója lett.
Ebben az új esztendőben az evangélium segíthet minket is megújulásunkban,
amely Jézushoz vezet minket. Őt követve
értelmet nyer és teljessé válik életünk. És
Krisztust követve mi magunk is segíthetünk másokat: életünk példájával rámutathatunk mi is Jézusra.
G. Á.

Visszatekintés a 2017-es évre
Péter atya idén január 1-jén, az újévi szentmisében tekintett vissza az elmúlt év eseményeire.
Legelőször egyházközségünk legjelentősebb tavalyi eseményéről beszélt, a bérmálásról. Nagy örömét fejezte ki, hogy 19-en
bérmálkoztak annak ellenére, hogy sokakat elvonz a budapesti katolikus iskolákban
szervezett szentségfelvétel.
Az idei évben 22 keresztelés történt és 38
temetés. A plébános atya sajnálatát fejezte
ki a keresztelések csökkenő száma miatt, és
beszédében arra buzdította a híveket, hogy
hívják fel a figyelmet környezetükben az istengyermekség örömére. A statisztikai ada-

tokat folytatva idén tizenhárman járultak
elsőáldozáshoz, és egyházközségünkben 2
házasságkötés történt.
A hívek tájékoztatást kaptak a múlt év
bevételeinek és kiadásainak fő számairól is.
Péter atya felhívta a figyelmet az egyházi
hozzájárulások fontosságára, hiszen egyházközségünk életét ebből a bevételből szervezhetjük.
Végül plébános atyánk reményét fejezte
kis abban, hogy ahogy a pásztorok rátaláltak
Jézusra, ahogy hozzájuk is eljutott az örömhír, ebben az évben mindannyian felismerjük Krisztust életünkben.

Gondolatok az Eucharisztiáról
A polgári év kezdete mindig alkalmat szolgáltat egyrészt a vissza-, másrészt az előretekintésre. Érdemes visszafelé is néznünk:
mit tettünk jól, miben kell még fejlődnünk,
és mi az, amit kitörölnénk az emlékezetünkből, ha
lehetne.
Az
ember
örömmel
gondol a szépre, de
a rosszat gyorsan
elhessegeti magától. Pedig lelki
fejlődés csak úgy
történhet, ha őszintén szembenézünk minden tettünkkel. Az Oltáriszentséggel kapcsolatban feltehetjük magunknak a kérdést:
Igyekeztem minél gyakrabban találkozni Jézussal? Siettem, hogy letegyem bűneimet a
szentgyónásban; hogy semmi ne válasszon
el tőle? Minden szentáldozásom méltó volt?
Éltem a lehetőséggel, hogy csendben beszélgessek az Úrral a szentségimádási alkalmak során?
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Ha Isten a bűneinket számolgatná, akkor
nagy bajban lennénk. „Tömérdek nyomorúság fojtogat, tenger bűnöm elborított, már
nem is látok. Több van belőlük, mint fejemen
a haj, és erőm is
cserbenhagyott.”
– olvassuk a Zsoltárok könyvében
(40,13). De Isten
nem ilyen. Ő végtelen irgalmában
elfelejti bűneinket, és azt nézi,
mennyire szeretjük őt, és törekszünk-e arra, hogy szeretetben éljünk a körülöttünk élőkkel is.
Tehát, ha kedves Olvasó, úgy érzed, valami
nem úgy működött az óévben, ahogy kellett
volna, ne haragudj magadra. Isten szeret és
megbocsát, és segít, hogy az újévben mindannyian jobbak legyünk. Az Ő segítségével
menni is fog. Így legyen!
Szalai Péter

Instant katekézis
A szenteltvíz a mindennapos használatból külön áldással kiemelt, szentelményként
használt víz. A szenteltvíz éltető és tisztító ereje minden kultúrában szimbolikus értelmet és
nagyon gyakran vallásos tiszteletet is kapott.
Az ősegyházban a 3. században használták a
szenteltvizet meghintésre és ivásra. A szenteltvíz szentelményként a test és lélek egészségének megóvására, ill. helyreállítására, áldások és aktuális kegyelmek közvetítésére és
az ördögök távoltartására szolgál.
Ünnepélyes formában vízkeresztkor és húsvétkor van vízszentelés, utóbbinál fontos a
keresztségre való emlékezés. A liturgiában a
9-10. században jött szokásba a vasárnapi ünnepi szentmise előtti szenteltvízzel való meg-

hintés, az asperges.
A szenteltvízzel való meghintés a különféle szentelések és áldások része (ételszentelés,
házszentelés, búzaszentelés, gyümölcsszentelés, barkaszentelés, borszentelés, gyertyaszentelés, harangszentelés, oltárszentelés,
templomszentelés, kenyérszentelés, a járművek és a sír beszentelése stb.).
A hívők a templomba lépve a bejáratnál
lévő szenteltvíztartóból keresztvetéssel hintik
meg magukat, emlékezve a keresztségükre és
a templom mint szent hely tisztaságigényére. A szenteltvíz használata az otthonokban is
szokás: sok helyen az ajtófélfán vagy az ajtó
közelében a falon tartják a szenteltvíztartót, s
érkezőben és távozóban meghintik magukat.

Aki szépen énekel...
Vannak a szentmisének olyan részei, amelyeket már rengetegszer hallottunk, és úgy
átsiklik fölöttük az elménk, hogy észre se
vesszük, fel sem fogjuk mondanivalójuk
mélységét (és magasságát). Egyik ilyen
a Sanctust bevezető mondat: „Ezért
az angyalokkal és minden szenteddel
együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy
szívvel mondjuk (zengjük)…”
A szentmise az a liturgia, ahol ég és
föld összeér. A pap, aki az oltár mögött
Krisztust jeleníti meg, a közösség nevében felajánlja az adományokat Istennek, amelyeket a Szentlélek megszentel, így lesz azokból Krisztus valóságos teste és vére. Ebbe az
ünneplésbe pedig még az angyalok is bekapcsolódnak, ők is itt vannak közöttünk e legszentebb áldozat bemutatása során. És ezek az
angyalok a mi énekünket még méltóbbá téve
zengik velünk az Istendicséret imáját: „Szent
vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene. Dicsőséged betölti a mennyet és földet…”
A szentmise átváltoztatás része olyannyira
meg kellene, hogy érintsen mindnyájunkat,
hogy e megrendültségünkben térdre kellene
rogynunk. (Állva csak annak szabadna maradnia, aki fizikai állapotánál fogva nem tud letér-

delni.) Aki hittel felismeri, hogy Krisztus
valóban itt van az
oltáron, az nem fogja állva végignézni az
átváltoztatás cselekményét.
Kedves Testvérek, figyeljünk a
szentmise szövegére! Ne csak halljuk,
hallgassuk is, amit a pap mond! És végezetül álljon itt pár értékes idézet.
Szent Gergely, egyházdoktor: „Megnyílnak az egek és angyalok sokasága asszisztál
a szentmisén. Bizony, számos gonosz lélektől,
számtalan látható és láthatatlan veszedelemtől szabadít meg a mise!”
Szent Ágoston: „Az, aki a szentmisén a legtökéletesebb imádattal vesz részt, megmenekülhet a hirtelen haláltól, ami bizony a legsúlyosabb csapás lenne a bűnösre. Élj ezzel
a csodálatos védelemmel a hirtelen halállal
szemben.”
Vianney Szent János: „Ha tökéletesen megértenénk a misét, meghalnánk az örömtől.” „Mikor szentáldozáshoz járulunk, a szeretet balzsama úgy takarja be a lelket, mint a virág a
méhet.”
Szalai Péter
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Verskápolna 11.
Új évi jókívánság
Csillagászati szempontból teljesen értelmetlen dolog. Ilyenkor nem történik semmi érdemleges. Nincs nap-éj egyenlőség, mint márciusban és szeptemberben, vagy napforduló, mint júniusban vagy decemberben. Mégis egy napra megbolydul a földkerekség. Dáridó, mulatozás,
újévi fogadalmak, csak mert az önkényesen megválasztott időpontban a számláló egyet ugrik.
Mégis jelentős az alkalom, mert alkalmat ad a számadásra, és a sokadik újrakezdésre. Egy ilyen
áttekintésre ad alkalmat Babits Mihály egész eljövendő évet átölelő verse is.
Babits Mihály: Új esztendő beköszönt…
1. Új esztendő beköszön
meghal a bús Isten.
ahol a föld nem segít,
régi könyvben új lap
Ej haj bús az év,
megsegít az ég.
új topán a küszöbön
minden napja bús,
ég küszöbén új nap.
nappala borús és
10. Névnap: Mária neve
Ej haj dús az év
éje háborús.
zengi át a tengert,
minden jót igér,
kit az Isten eleve
minden napja cél és
6. Husvét reggel felragyog
anyja gyanánt szentelt.
minden éje kéj.
alleluja szólal,
Ej haj gyöngy a nap.
sírból Krisztus kilobog
Gyöngyfüzér az év:
2. Vízkereszt: a világ vár
piros lobogóval.
minden nap egy névnap,
csillag ég az égen
Ej haj, halál ellen
minden gyöngy egy név.
Gáspár, Menyhért, Boldizsár
balzsamír az év,
jönnek a tevéken.
mert a nap feltámadás
11. Mindenszentek: hideg ősz,
Ej haj szép az év,
és az éj csak rév.
bolyg a szellem fázva,
minden napja szép,
fázó népség temetőz
minden éj egy álom
7. Piros Pünköst mosolyával
sírokon gyertyázva.
minden nap egy kép.
piros rózsa éled:
Jaj az év temető,
tüzes nyelvek záporával
mindennap egy holt,
3. Gyümölcsoltó: boldogan
harmatoz a lélek.
minden napra minden éj
angyal kél a szélben,
Ej haj, lélekév!
ráírja, hogy: Volt.
a Megváltó megfogan
meghal, mégis él:
tiszta szűz méhében.
az eleven napnak
12. Fenyőillat: Karácsony
Ej haj mély az év,
szelleme az éj.
Betlehem és jászol:
minden napja mély,
fügén élsz és kalácson,
születés a nappal,
8. Péter és Pál: Damaskus,
de a szíved gyászol.
foganás az éj.
fény kel az útporbul:
Szép az év, szép a nap,
Paulussá Saulus
de a szíved oly bús:
4. Kelj vasárnap Palmárum
lováról lefordúl.
Volt egy gazdag kisgyerek,
bujj elő, zöld zsenge:
Ej haj csodaév
aki most vén koldús.
Krisztus urunk szamáron
fordul és cserél,
megy Jeruzsálembe.
minden éjből nap lesz,
13. Tizenkettő: tik, tak, tik…
Ej haj nyől az év
minden napból éj.
Évet év most veszt el:
bársony barkaként:
Versbe tizenharmadik
barka síma, bársony
9. Szent István a vánkoson
az öreg Szilveszter.
macska talpaként.
nyújtja koronáját,
Klepetusán – ő az év Magyarország köszönti
minden gomb egy nap:
5. Nagypénteken délután
régi patrónáját.
gimbeliszél nyög a kereszten,
Ej haj örök év
s megint gombolja belekap.
fenn a bús Kálvárián
örök reménység,
(Kerkovits G.)

4

A BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Az alábbiakban a 2017. évi tevékenységünket,
munkánkat szeretnénk röviden összefoglalni és
ismertetni a kedves testvérekkel.
A 2017-es évet 1 187 218 Ft-tal kezdtük.
Bevételeink
• Önkormányzati felé pályáztunk, ennek keretében 250 000 Ft-ot nyertünk zarándoklatra.
• Szintén az Önkormányzat segített a cserkészek sátorvásárlásában: 163 830 Ft.
• Az adó 1%-ból 242 175 Ft jött be, nagyjából a
tavalyi évhez hasonlóan, közel 30 fő ajánlotta el a
adójuk 1%-át.
• 1 025 000 Ft egyéni adományt kaptunk ez évben.
Kiadásaink ebben az évben 1 561 080 Ft-ot tettek ki
Mint minden évben, igyekszünk az egyházközségünkben működő közösségeinket támogatni, így
2017-ben is ez volt a fő szempontunk.
• Ministráns tábor támogatása közel 80 000 Ft
• A plébániai Hittanos táborban a gyermekek
étkezési díját támogattuk: 130 000 Ft
• Mécs táborra: 50 000 Ft
• Cserkészek megerősödését is támogatjuk, ez
évben sátrakat szerettek volna a táborozásaikhoz,
így az Alapítvány 2 sátor megvásárlását segítette,
ez 327 660 Ft kiadást jelentett. Később az összeg
felét az Önkormányzat nagylelkűen átvállalta,
egy sátor árát számlánkra átutalta: 163 830 Ft
• Az önkormányzati pályázaton elnyert támogatást idén is mátraverebély-szentkúti zarándoklatra használtuk fel. Az évek alatt egyre többen jelentkeztek erre az útra, idén 2 busszal, közel 90
fővel tudtunk elzarándokolni Szentkútra. 287 216
Ft-ot költöttünk.
• Szintén évek óta szokás, hogy Péter atya megáldja az autókat a plébániakertben. A gépkocsi
tulajdonosoknak az autó megáldása mellé Szent
Kristóf-érmeket adtunk.
Karitatív célra:
• Alapítványunk 1-1 hetes üdülési joggal rendelkezik, amit minden évben felajánljuk.
Ez évben egy Kárpátalján élő házaspár élt a lehetőséggel, akik programokban gazdag felejthetetlen hetet töltöttek el Sopronban a Solár Hotelben.
Üdülési jogra 90 900 Ft-ot költöttünk.

Egyéb kiadások:
• EPER pályázat keretében egy kisebb összeget
nyertünk, amit kipótoltunk, így projektort és laptopot tudtunk vásárolni, ami az alapítvány munkáját segíti: 319 650 Ft.
• Templomhangosítást évekkel ezelőtt már kiépítettük, de a használat alatt kissé megkopott, elromlott. Év elején átnézettük és 80 000 Ft-ot költöttünk rá.
• A keresztelő kúton lévő Szentlélek-galamb
aranyozása 60 000 Ft-ba került.
• Évek óta minden megkereszteltnek Bibliát
ajándékozunk verssel. Még 30 db Bibliát kellett
rendelnünk 75 654 Ft értékben. 2018-tól nemcsak Bibliát, hanem egy rózsafüzért is szeretnénk
a megkeresztelteknek ajándékozni, hogy a rózsafüzér imádságának fontosságára, jelentőségére
így is felhívjuk a figyelmet.
• A plébániakertet igyekszünk erőnkhöz, lehetőségeinkhez képest rendben tartani.
• Minden hónapban szentmisét mondatunk
azokért, akik támogatják Alapítványunkat.
• Makrovilág Utazási Iroda által egy meghirdetett zarándoklatra is jelentkeztünk.
Megszerveztük, 40 fővel utaztunk el Győrbe a
könnyező Szűzanyához.
Összes kiadásunk nagyságrendileg 1 560 000 Ft
volt.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen formában segítették az
Alapítvány munkáját, anyagi támogatásokért,
önkéntes segítségnyújtásért, meghirdetett programokon való részvételért, imáért és sok egyéb
módon való közreműködésért! Kérjük, hogy ebben az évben is érezze mindenki magáénak az
Alapítványt, és lehetőségeihez mérten támogassa munkánkat.
Számlaszámunk: K & H Bank, 1040046350526774-83901001
Adószámunk:
18688973-1-13
Tisztelettel és köszönettel:
a Biai Szent Anna
Karitatív Alapítvány kuratóriuma
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Egyházmegyei hírek
A székesfehérvári egyházmegye központi programjai - 2018
Január
29. 10 óra Krizmaszentelési mise a Székesegy1. 10.30 óra Püspöki szentmise a Székesegyházban
házban
18 óra Utolsó vacsorai szentmise a Székesegy4. 18 óra Elsőcsütörtöki szentmise a Székesfeházban
hérvár – Vízivárosi templomban
30. 15 óra a székváros keresztútja a Palotai úti
12. 18 óra Emléktűz gyújtása a Don-kanyar
kálvárián
Emlékkápolnánál
18 óra Nagypénteki szertartás a Székesegy19. Konferencia Szakos Gyula püspök emléházban
kére
31. 18 óra Húsvét Vigíliája a Székesegyházban
20. 10 óra Fogadalmi szentmise a Felsővárosi
templomban
Április
21. Emlékmise a Székesegyházban Szakos 1. 10.30 óra Húsvéti püspöki szentmise a SzéGyula püspök halálának 50.évfordulóján
kesegyházban
21-28. 18 óra Ökumenikus istentiszteletek a 5. 18 óra Elsőcsütörtöki szentmise és szentsészékváros templomaiban
gimádás az Öreghegyi templomban
25. 19 óra Papi találkozó a Püspökségen
7. 18 óra Prohászka Ottokár emlékmise a budapesti Egyetemi Templomban
Február
12. 10 óra Rekollekció
2. 17 óra Püspöki szentmise a Székesegyház- 20-21. Világi lelkipásztori kisegítők képzése
ban
26. 19 óra Papi találkozó a Püspökségen
8. 10 óra Rekollekció
11. 10.30 óra Betegek világnapja – Székesegyház
Május
17. Családünnep (zarándoklat Ercsibe)
3. 18 óra Elsőcsütörtöki szentmise és szentsé22. 19 óra Papi találkozó a Püspökségen
gimádás a Szeminárium templomban
23-24. Világi lelkipásztori kisegítők képzése 10. 10 óra Rekollekció
(Iszkaszentgyörgy)
10. 17-19 óra Az egyházmegye közös szentségimádása
Március
11-12. Világi lelkipásztori kisegítők képzése
1. 18 óra Elsőcsütörtöki szentmise és szentsé- 12. 17 óra Bogner Mária Margit emlékmise
gimádás a Nagyboldogasszony templomÉrd-Óvárosban
ban
20. 10.30 óra Bérmálás a székvárosban
3. 10 óra Hitoktatók és világi lelkipásztori kise- 21. 10-16 óra Pünkösd hétfő, Egyházmegyei
gítők nagyböjti lelki napja (Székesegyház)
Nap (Székesfehérvár)
8. 10 óra Rekollekció
27. 10.30 óra Püspöki szentmise Máriaremetén
10. Ifjúsági lelkigyakorlat (Alsószentiván)
15 óra Püspöki mise a Doni-emlékkápolnánál
19. 10 óra Püspöki szentmise a– Szeminárium
(Hősök Vasárnapja)
templomban (Édesapák megáldása)
31. 19 óra Papi találkozó a Püspökségen
23-24. Világi lelkipásztori kisegítők képzése
24. 17 óra Kaszap István emlékmise (Prohász- Június
ka templom)
3. 9 óra Püspöki szentmise és a székváros kö25. 10.30 óra Virágvasárnapi püspöki szentmizös úrnapi körmenete
se a Székesegyházban;
7. 18 óra Elsőcsütörtöki szentmise és szentsédélután családi keresztút (plébániai, lelkipászgimádás a Felsővárosi templomban
tori körzeti szervezésben)
23. 10 óra Papszentelés
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28. 19 óra Papi találkozó a püspökségen
28-30. Hitoktatók és világi lelkipásztori kisegítők lelkigyakorlata (Iszkaszentgyörgy)
30-05. Családtábor (Balatongyörök)
Július
5. 18 óra Elsőcsütörtöki szentmise és szentségimádás a Vasútvidéki Prohászka templomban
8. 10 óra Vértessomlói búcsú; gyermekeket
váró, hordozó családok megáldása
12-15. „Ébresztő” ifjúsági fesztivál (Csákvár)
29-04. Nemzetközi Ministráns Találkozó
(Róma)
Augusztus
30-02. Az egyházmegye papi lelkigyakorlata
Székesfehérváron
2. 18 óra Elsőcsütörtöki szentmise és szentségimádás a Szárazréti templomban
5. 18 óra Püspök szentmise a székesfehérvári
Donát-kápolnánál
12. 10 óra Ercsi búcsú (jegyesek zarándoklata)
14. 18 óra Fogadalmi szentmise
15. 18 óra Püspöki szentmise (Nagyboldogasszony ünnepe)
20. 10.30 óra Püspöki szentmise (Szent István
király ünnepe)
30. 10-16 óra Egyházmegyei papi zarándoklat
Bodajkon
Szeptember
3. 16 óra közös Veni Sancte az egyházmegye
katolikus oktatási intézményeinek
6. 18 óra Elsőcsütörtöki szentmise és szentségimádás az Almássy-telepi templomban
8. 10 óra Egyházmegyei Látónap
14-15. Világi lelkipásztori kisegítők képzése
15. Kortárs Gyűjtemény kiállítása
16. 10.30 óra Püspöki szentmise Bodajkon (elsőáldozók zarándoklata)
24. 10 óra Keresztény pedagógusok ünnepe
(Szent Gellért)
27. 19 óra Papi találkozó a püspökségen
28-29. Egyházmegyei ifjúsági zarándoklat
(bérmálkozók zarándoklata)
30. 11.30 óra Püspöki szentmise Makkosmári-

án (a szenvedélyek rabságából szabadulók
zarándoklata)
Október
4. 18 óra Elsőcsütörtöki szentmise és szentségimádás a Maroshegyi templomban
5-6. Világi lelkipásztori kisegítők képzése
6. „Élő rózsafüzér” – Érd
8. 18 óra Öreghegyi Magyarok Nagyasszonya
búcsú
10. 17 óra Prohászka Ottokár emlékmise a
Székesfehérvár–Vasútvidéki
Prohászka
templomban
11. 10 óra Rekollekció
13. Nagyszülők zarándoklata Alsószentivánra
22. 9 óra Ima nemzetünk hőseiért a Székesegyház emlékkeresztjénél
25. 19 óra Papi találkozó a Püspökségen
November
1. 18 óra Püspöki szentmise (Mindenszentek
ünnepe)
2. 15 óra Püspöki szentmise a Doni-emlékkápolnánál
8. 10 óra Rekollekció
9-10. Világi lelkipásztori kisegítők képzése
10. Magyar Szent Család ünnepe
25. 10.30 óra Szentmise a Székesegyház felszentelésének évfordulóján
29. 19 óra Papi találkozó a Püspökségen
December
1. 10 óra Adventi Udvar megnyitása: 16 óra
Gyertyagyújtás
6. 18 óra Elsőcsütörtöki szentmise és szentségimádás a Szent Imre templomban
8. 10 óra Hitoktatók és világi lelkipásztori kisegítők adventi lelki napja
16 óra Adventi udvar második gyertyagyújtás
13. 10 óra Rekollekció
15. 16 óra Adventi udvar harmadik gyertyagyújtás
17. 17 óra Kaszap István emlékmise a Székesfehérvár – Vasútvidéki Prohászka templomban
22. 16 óra Adventi udvar negyedik gyertyagyújtása
24. 24 óra Püspöki szentmise
25. 10.30 óra Püspöki szentmise
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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: 1110100275013774-36000001.
- A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány számlaszáma: 10400463-50526774-83901001
(K&H Bank Zrt.).
- Január 21. ökumenikus imahét kezdete Herceghalmán 15 órakor.
- Közösségek találkozója: január 28. vasárnap
4 órakor a plébánián.
- Február 9-én betegek kenete szentség-kiszolgáltatás az esti szentmisében.

A rejtvény 10 apostol nevét rejti a tizenkettőből. Kinek a neve maradt ki?
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le február 4-ig! A helyes megfejtők
között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent
Anna Alapítvány támogatásával. Az előző
szám helyes megfejtése: 1. Ferences, 2. Sárospatak, 3. Endre, 4. Margit, 5. Gertrúd, 6. Wartburg, 7. Lajos – CARITAS

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

Szentlecke

Evangélium

Jan. 14.

1Sám 3,3b-10.19

1Kor 6,13c-15a.17-20

Jn 1,35-42

Jan. 21.

Jón 3,1-5.10

1Kor 7,29-31

Mk 1,14-20

Jan. 28.

MTörv 18,15-20

1Kor 7,32-35

Mk 1,21-28

Febr. 4.

Jób 7,1-4.6-7

1Kor 9,16-19.22-23

Mk 1,29-39

Febr. 11.

Lev 13,1-2.44-46

1Kor 10,31-11,1

Mk 1,40-45

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: 2018. február 7.
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