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A Mennybe ment
Már lassan harminc éve, hogy a rendszervál
tással az ország életébe újra belépett a szabad
ság, és ezzel a vallásra való rátalálás korlátlan
lehetősége is. Az istenélményre kiéhezett em
berek végre szabadon vehettek részt a szent
miséken, járathatták gyermekeiket hittanra.
Azonban nemcsak a hagyományos történelmi
egyházak hívták vissza közösségeikbe, gyüle
kezeteikbe híveiket, hanem a nyugati mintára,
sokszor üzleti alapon szerveződő szektás cso
portok is magukhoz vonzották az Isten vagy
közösségi élmény nélkül felnövő fiatalokat.
Ebben az időszakban voltam éppen sorkato
na, olyan vidéken, ahol a fiatalok többsége
egy szocialista város paneldzsungelében nőtt
fel vallásos neveltetés nélkül. Abban a közeli
városban óriási erővel jelentek meg a fiatalo
kat megragadó, intenzív vallásos élményt kí
náló szektás csoportok. Nekem is voltak olyan
katonatársaim, akik elragadtatva számoltak
be megtérésükről, Isten robbanásszerű meg
jelenéséről életükben. Sokszor irigykedve
hallgattam azokat a történeteket, amelyek Jé
zus szinte kézzelfogható jelenlétéről szóltak
imádságos közösségben, vagy azokról a cso
dákról, amelyeknek szemtanúi voltak a sport
csarnokokban rendezett istentiszteleteken.
Ebben az időszakomban óriási segítség volt
az olyan nagyszerű emberekkel való beszél
getés, mint amilyen Hagyó József atya volt. Ő
rávezetett, hogy Isten nem feltétlenül villám
csapásként jelenik meg az életünkben, hanem
a hitünk úgy is kialakulhat bennünk, ahogy a
mag lassan, alig észrevehetően szárba szök
ken, és virággá fejlődik. Mint ahogy Illés előtt
megmutatkozott Isten: nem a szélviharban je
lent meg, nem is a tűzben, hanem az enyhet
adó szellőben. Rájöttem, hogy Isten mindig is

ott volt mellettem, találkozhatok vele a szent
misében, templomi közösségemben, nem kell
más társaságot keresni ahhoz, hogy elérjem.
Így lehettek ezzel az apostolok is a menny
bemenetel alkalmával. Nagyon szemléletes
Lukács elbeszélése az Apostolok cselekedetei
ben a feltámadás utáni negyvenedik napról.
Jézus tanítványai lelkére kötötte utolsó gon
dolatait, a Szentlélek eljövetelének ígéretét,
aztán eltűnt szemük elől. Az apostolok pe
dig csak néztek, néztek fölfelé tétlenül, keres
ve Jézust, hátha meglátják őt a felhők között,
és máris visszatér. Az angyalok megjelenése
vet aztán véget a révületnek: „Galileai férfiak!
Miért álltok itt égre emelt tekintettel?” Mintha
megrónák őket azzal, hogy mit ácsorogtok
itt? Nincs tenni valótok? Nem kaptatok épp az
imént küldetést a Mestertől? Jézus megígérte,
hogy eljön, ezzel nincs dolgotok, tegyétek in
kább azt, ami a ti feladatotok!
Mi sem állhatunk ölbe tett kézzel, nekünk
is dolgunk van! Az Úrtól tanult imádságban
naponta kérjük a Mennyek országának eljö
vetelét, de ez nem olyan fohász, amiért ne
künk nem kell tennünk semmit, és csak pas�
szív várakozásban vagyunk addig, amíg Isten
ezt meg nem adja nekünk. „Isten országa közöttetek van” –mondja Jézus. Ezért azonban
tennünk is kell valamit: mint az apostoloknak,
akik pünkösd lángjaiban megértették, hogy
Jézus számít rájuk. Ahogy számít ránk is, hogy
tegyünk ezért az Ő országért valamit. Nem fel
tétlenül világraszóló dolgokat, talán csak alig
észrevehető, apró lépést, esetleg épp a mel
lettünk álló felé, ahogy Ő, az Úr van jelen, eny
het adó, békét hozó, termékenyítő szellőként
életünkben.
G.Á.

Meghívó
Közös ünneplésre hívjuk a kedves Testvéreket,
ugyanis május 20-án, pünkösd vasárnapján a
fél 10-es szentmisében 11 hittanos gyermek
találkozik életében először az Oltáriszentség

ben köztünk lévő, feltámadt Úrral. Imádkoz
zunk értük és családjaikért, hogy soha le ne
térjenek arról az útról, amelyre most lépnek!
Szalai Péter, hittanár

A 2017-es zárszámadás és a 2018-as tervezett költségvetés
A 2017-es költségelszámolás:

I: Bevételek:
Saját bevételek Egyházi hozzájárulás
Persely
Egyéb bevételek (stóla, adományok stb.)
Támogatások
Önkormányzat, egyházmegye
Egyéb sajátos
Temetőfenntartás
bevétel
Karitász, „Péterfillér”, missziók,
Célgyűjtések
egyházi iskolák stb.
Visszafizetéssel
járó bevételek
Összesen:

2 494 200 Ft
3 602 460 Ft
3 208 050
2 489 829 Ft
2 433 299 Ft
732 010 Ft
240 000 Ft
15 199 848 Ft

II. Kiadások
Plébánia, templom, temető,
bérjellegű kiadások stb. összesen

10 615 873 Ft

A 2018-as tervezett költségvetés:

I: Tervezett
bevételek:
Hívek önkéntes adományai (egyh.adó,
persely, stóla, adomány, támogatás stb.)
és egyéb

12 021 000 Ft

Plébánia, templom, temető,
bérjellegű kiadások stb.

10 668 400 Ft

II. Tervezett
kiadások
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Aki szépen énekel...
Az angyalok tisztelete régi időkre nyú
lik vissza az Egyházban. A Szentírás is
számtalan példát hoz ezekre az üdvö
zült, szellemi lényekre, akiknek értel
mük és szabad akaratuk van, de tes
tük nincs. Azt is tudjuk, hogy Isten
őrzőangyalokat teremtett mel
lénk, hogy vigyázzanak ránk min
den utunkon (vö. 91. zsoltár).
Az angyalok tiszteletét erősítik
népénekeink is (liturgikus időszak
tól függetlenül). Adventben Gábor
angyal képe kerül elénk, aki „külde
ték az Istennek követeképen” (H 1/3). Kará
csonykor – és minden szentmise Gloriájában
– többször felidézzük az angyalok öröméne
két, akik a pásztoroknak éneklik: „Dicsőség,
mennyben az Istennek.” (H 21/1). Nagyböjt
ben, amikor Krisztus kereszthalálára emléke
zünk, akkor nemcsak mi szomorkodunk, ha

nem „könnytől áznak az
angyali orcák” (H 67b/2)
is. Húsvétkor mintegy
közös ünneplésre hívjuk
az angyalokat: „Örvend
jetek, angyalok, Jézusunk
feltámadott” (H 85/1), akik – a prefáció
ismert szövege alapján – velünk örven
deznek minden szentmisében, és a jelen
lévők énekéhez társulva zengik: „Szent vagy,
szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Iste
ne!” S végül, de nem utolsó sorban a H 127/3
„angyalok táplálékának” nevezi az Eucharisz
tiát, amely az embert átjárja, átalakítja, és a
mennyország örökösévé teszi, ahol nincs sem
gyász, sem fájdalom, csak az Istenben való és
örökké tartó ujjongás a szentekkel és az an
gyalok megszámlálhatatlan seregével együtt.
Szalai Péter

Úrnapi sziromgyûjtés
Régi hagyomány, hogy az Oltáriszentség ün
nepén, Úrnapján körmenetben kísérjük temp
lomunk körül a kenyér színében jelenlévő
Krisztust, hogy megmutassuk a világnak a mi
királyunkat, Istenünket.
Szép régi szokások kapcsolódnak ehhez az
ünnephez. Négy sátrat készítenek ágakból és
virágokból, amelyeknek oltárán egy rövid idő
re elhelyezi a pap az oltáriszentséget. A gyö
nyörű, ékes szentségmutató előtt zászlókat,
fölötte baldachint visznek a képviselő-tes
tület férfi tagjai, fehérbe öltözött kislányok
kosárkáikból szirmokat szórnak a gazdagon
díszített virágszőnyegre, amelyen az Urat kö
rülhordozzák.
A gyönyörű ünnepet komoly előkészületek
előzik meg: a férfiak előző nap kimennek a re
formátus temetőhöz gallyat gyűjteni, hogy a
sátor fémvázát gazdagon boríthassák a zöld
ágak. Az asszonyok virágot és szirmot gyűj
tenek, hogy a virágutat elkészíthessék, illet
ve hogy a sátrat és az oltárt feldíszíthessék. A

helyi hagyomány alapján a sátrak díszítésé
nek irányítását egy-egy család végzi, mégis,
a közösség is hozzájárul az ünnep szépségé
hez. Úgy hallottam, hogy annak idején a gye
rekek is nagy szerepet vállaltak a virággyűj
tésben, kimentek a mezőkre virágot szedni,
és nem egy esetben ezekre a gyűjtő utakra
a protestáns barátaik is elkísérték katolikus
gyerekeket. A virágoskertjéből pedig minden
ki adakozott, hogy elegendő szirom legyen a
sátrakhoz vezető utak díszítéséhez.
Jó lenne, ha ez ma is így lenne, és ezt a fela
datot az egész templomi közösség sajátjának
érezné! Vegyünk részt az előkészületekben!
Gyűjtsünk szirmokat, virágokat a kertünk
ből, kérjünk szomszédainktól! Vegyünk részt
a gallygyűjtésben, sátorépítésben, illetve a li
turgia után a sátor elhordásában is!
Megannyi feladat, de annál szebb lesz az
ünnep, minél többen fáradozunk érte.
Géczy Á.
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Gondolatok az Eucharisztiáról
A szentáldozás, vagyis amikor Krisztus való
ságos testét magamhoz veszem, hihetetlen
nagy kegyelmi adomány. Ez a benső egyesü
lés Krisztussal eltörli a bocsánatos bűnöket,
megóv a jövendő bűnöktől, erősíti a szerete
tet, érzékennyé tesz a szegények iránt és épí
ti az Egyház egységét. Nincs is ebben semmi
meglepő, hiszen Krisztus is pontosan ezt sze
retné: ne kövessek el bűnöket, éljek szeretet
ben a másikkal, s ez által az Egyház is erősödik
és épül. Ha a fenti gondolatot visszájára for
dítjuk, akkor viszont a következőt kapjuk: ha
nem egyesülök Krisztussal a szentáldozásban,
akkor nincs, ki megóvjon a bűnöktől (sőt mint
nehéz terhet hordozom elkövetett bűneimet),
nincs, ki erősítse bennem a szeretetet, és így
az Egyház sem épül.

Ha nem úgy alakul lelki életem, ahogy én
azt szeretném, érdemes elgondolkoznom: va
jon nincs-e valamiféle gátja annak, hogy az
Isten kegyelme hatékonyan működjön ben
nem… Vajon őszinte volt-e az utolsó gyóná
som, és valóban rá akartam-e lépni a megté
rés útjára… Megbántam-e minden elkövetett
bűnöm… Vajon nincs-e régi lelki sebem, ami
még most, évekkel később sem gyógyult be,
és fogva tart…
Néha olyan vagyok, mint egy megrepedt
cserépedény; vágyom az éltető forrásra, Krisz
tusra; ő szeretetből bőven árasztja rám ke
gyelmét; én meg hagyom, hogy a kis hajszál
repedéseken kifolyjon az éltető víz…
Szalai Péter

Instant katekézis
A pünkösd (a gör. pentekoszté, ‚ötvenedik’
szóból): a Szentlélek eljövetelének ünnepe a
húsvét utáni 50. napon. Az ószövetségben
az egyik zarándokünnep, melyen Izrael fiainak
meg kellett jelenniük Jahve színe előtt. Neve a
történelem folyamán változáson ment át (aratási ünnep, az első termés ünnepe, a hetek ünnepe, ötvenedik nap). A pünkösd örömünnep
volt, melyen hálát adtak Jahvénak a búzater
mésért. Jézus korában az ünnep történelmi
jelleget öltött: a Sínai-hegyen kapott Törvény
kihirdetésének emléknapja, ami az Egyiptom
ból való kivonulás után az 50. napon történt, s
ilyenkor nagy sokaság zarándokolt mindenfe
lől Jeruzsálembe. Az újszövetségben a Jézus
feltámadása utáni 50. nap, a Szentlélek eljöve
telének napja. Az Úr Jézus mennybemenetele
előtt (ami 40 nappal a föltámadása után tör
tént) megismételte a Szentlélek eljövetelére
vonatkozó ígéretét: „megkapjátok a Szentlé
lek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Je
ruzsálemben, s egész Júdeában és Szamariá
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ban, sőt egészen a föld végső határáig” (ApCsel
1,8). A várakozás és készülődés napjaiban (ez
volt az első kilenced) a 11 apostol és a tanít
ványok „egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan
imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus
anyjával és testvéreivel együtt” (1,14), s a kö
zel 120 fős közösségben megválasztották Jú
dás utódját, Mátyást (1,15-26). Amikor pedig
elérkezett pünkösd napja, „mind együtt voltak
ugyanazon a helyen. Egyszerre olyan zúgás
támadt az égből, mintha csak heves szélvész
közeledett volna, és egészen betöltötte a há
zat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg
nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyi
kükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek,
és különböző nyelveken kezdtek beszélni,
úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.”
Népi és helyi vonatkozás: Budaörs német
népe pünkösd reggelén nyitva szokta tartani
az ablakokat, hogy a Szentlélek átjárja a házat.
A pünkösdi esővizet (Heiligengeistwasser) el
tették, és szemborogatásra használták.

Verskápolna 15.
Május talán az év legszebb hónapja, a termé
szet bocsánatkérése a novemberért. Nem vé
letlenül nevezik a Szűzanya hónapjának, ek
kor imádkozzuk naponta a Lorettói litániát.
Virágba borul a világ, első vasárnapja az anyák
napja, az utolsó pedig a gyermeknap. Nebuló
ink elballagnak, érettségiznek.
Aggódva kísérjük minden léptüket, szeret
nénk biztosítani boldogságukat, apró örö
mökkel boldogítani kis életüket. Éljenek sze
retetben, boldogságban! Ezt fogalmazta meg
Szabó Lőrinc is gyönyörű versében. Vannak,
akik – szerintem tévesen – egyfajta panteiz
must éreznek a versben. Számomra inkább
arról szól, hogy minden apró szépséget fedez
zenek fel, éljenek harmóniában és biztonság
ban az őket körülvevő világban!

Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek,
szeressétek a gyermekeimet.

Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért

Az ember gonosz, benne nem bízom,
De tűz, víz, ég, s föld igaz rokonom.

Fák, csillagok, állatok és kövek
szeressétek a gyermekeimet.
Ha messze voltak tőlem, azalatt
eddig is rátok bíztam sorsukat.
Énhozzám mindig csak jók voltatok,
szeressétek őket, ha meghalok.

Te, homokos, köves, aszfaltos út,
vezesd okosan a lányt, a fiút.
Csókold helyettem, szél, az arcukat,
fű, kő, légy párna a fejük alatt.
Kínáld őket gyümölccsel, almafa,
tanítsd őket csillagos éjszaka.
Tanítsd, melengesd te is, drága nap,
csempészd zsebükbe titkos aranyad.
S ti mind, élő és holt anyagok,
tanítsátok őket, felhők, sasok,
Vad villámok, jó hangyák, kis csigák,
vigyázz reájuk, hatalmas világ.

Igaz rokon, hozzátok fordulok,
tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok;
Tűz, víz, ég és föld s minden istenek:
szeressétek, akiket szeretek.
(Kerkovits G.)

Bibliai rejtvény
Oroszlán a Bibliában
Ez a fenséges ragadozó többször feltűnik a Szent
írás szövegében. Kivel kapcsolatban?
1, Oroszlánok közé vetették Babilonban, de megmenekült:
2, Oroszlán a jelképe, az egyik evangélista:
3, Puszta kézzel tépte szét az oroszlánt:
4, Jövendölésében az oroszlán „szalmát eszik, mint a
marha”.
5, Ábrahám egyik fia, nevének jelentése oroszlán. Dávid is az ő törzséhez tartozik.
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében ad
ják le június 3-ig! A helyes megfejtők között érté
kes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány
támogatásával. Az előző szám helyes megfejtése: 1.
Péter; 2. Mária Magdolna; 3. Emmauszi tanítványok;
4. Apostolok; 5. Tamás
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Naptár
-	 A szentmise minden vasárnap 8-kor és fél
10-kor kezdődik.
- Hétköznap kedd és péntek este 6-kor van
szentmise templomukban.
-	 Pénteken este szentségimádást tartunk a
templomban.
-	 Május estéin 6 órakor vagy az esti szentmise
után Lorettói litániát imádkozunk a temp
lomban
-	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. Szeretet
tel várjuk az énekelni szeretőket.
-	Fogadóórák időpontjai: hétfő:15–18.30;
kedd, péntek: 16–17.00.

-	 Egyházi hozzájárulást csekken, illetve átuta
lással is lehet fizetni. A Biai Római Katolikus
Egyházközség számlaszáma: 1110100275013774-36000001.
- A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány szám
laszáma: 10400463-50526774-83901001
(K&H Bank Zrt.).
-	 Május 20-án elsőáldozás a fél 10-es szent
misében.
- Pünkösd hétfőn május 21-én kerül meg
rendezésre Székesfehérváron a Bregyó Közi
Ifjúsági Szabadidő Központban a 13. Egy
házmegyei Nap. A program püspöki szent
misével kezdődik 10-kor.
-	 Június 3-án Úrnapja, előtte való nap gallyés sziromgyűjtés a hirdetés szerint.

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról!
A Magyar Katolikus Egyház kódszáma: 0011
A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány száma: 18688973-1-13

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai (Urunk mennybemenetele – évközi 10. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Máj. 13.

ApCsel 1,1-11;

Ef 1,17-23

Mk 16,15-20

Máj. 20.

ApCsel 2,1-11

1Kor 12,3b-7.12-13;

Jn 20,19-23

Máj. 27.

MTörv 4,32-34.39-40

Róm 8,14-17

Mt 28,16-20

Jún. 3.

Kiv 24,3-8

Zsid 9,11-15

Mk 14,12-16.22-26

Jún. 10.

Ter 3,9-15

2Kor 4,13 - 5,1

Mk 3,20-35

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. június 3.
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