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A vakáció elé
Sokak előtt ismerős talán azt a történetet,
ami egy olyan kisfiúról szól, aki örökké elégedetlen, és másra sem tud gondolni, csak arra,
hogy milyen jó lesz, ha végre felnőtt lesz, és
azt csinál, amit akar, nem azt, amit mondanak neki. A szerencse úgy hozta, hogy ez a fiú
találkozott egy tündérrel, akitől kapott egy
aranyfonállal teli dobozkát. Elmondta a fiúnak, hogy ez az élet fonala, úgyhogy amikor
siettetni szeretné az időt, nincs más dolga,
minthogy kihúzni kicsit a dobozból, és ezzel
órákat, napokat, de akár éveket is képes előre lépni. A fiú örült ennek a szerzeménynek,
és ki is próbálta. Természetesen először az iskolában alkalmazta a fonalkihúzás lehetőségét. Épp hogy elkezdődött a matekóra, máris
véget ért. Később reggel vette elő a kis dobozkát, így pillanatokon belül délután lett,
és indulhatott a játék. Aztán ez is kevés volt,
egyre-másra csak a hétvégéket élte meg, hiszen gondosan hétfő reggel még az ágyban
húzott egyet a fonalból. Persze aztán ráunt a
gyermekkorra, és hosszabb fonalat húzott ki
a dobozából. Felnőtt lett, dolgozott, végre teljesült a kívánsága. Azonban ahogy nehézség
érte az életben, mindig a fonalhúzáshoz folyamodott, így pillanatok alatt lepergett az élete,
azon kapta magát, hogy ősz hajú apóka lett,
megöregedett. Persze a történet aztán jóra
fordult: kiderült, hogy az egész csak álom volt,
és másnap egy türelmes, a sorsával elégedett
fiú indult az iskolába.
Sokszor vagyunk mi is így ezzel. Ha nehézségünk van, próbáljuk siettetni az időt: „Bárcsak véget érne a tanóra!”; „Bárcsak már péntek lenne!” vagy „bárcsak már nyár lenne!” – és
ez a sok bárcsak elvonja a figyelmünket attól,

amit éppen az a pillanat kínál. Pedig nagyon
sok szép van a hétköznapok munkájában is:
örömöt okoz, ha megtanulunk valamit, amit
eddig nem tudtunk, megismersz a világból
olyan dolgokat, amire addig nem is gondoltál,
csodálatos történetekkel találkozol, amelyek
gyönyörködtetnek, jó érzéssel töltik el a szívedet. Megerősíted magad a dicséretekben, elismerésekben, és ha hibázol, megtanulod, hogy
a kudarcokból is vezet kiút. Mindezek azoknak
a hétköznapoknak az izzadtságcseppjei vagy
keserű pirulái, amelyeket úgy el akarunk hessegetni.
A Prédikátor könyvében azt olvashatjuk,
hogy „ideje van a sírásnak és ideje van a nevetésnek”(Préd3,4) – remélem, a tanév nem sok
sírást hozott, de a vakációval most beköszönt
végre a „nevetés” időszaka. Most próbáld meg
ezt átélni, hiszen sajnos ezek a nyári hetek is
gyorsan tudnak repülni, hamarosan itt az ősz,
és mi sem tudjuk visszagyömöszölni dobozkáinkba az elfolyó időt, ki kell használni arra a
nyarat, amiért van: pihenésre, kikapcsolódásra, barátkozásra, erőgyűjtésre, ami majd átsegít minket a következő tanév erőpróbáiban
és feladataiban is. Azonban ahogy a vakációval nem tesszük fiókba a kanalat, hogy majd
szeptemberben elővesszük, épp így lelki táplálékra is szükségünk van a nyár folyamán. A
nyár segíthet abban is, hogy a szabadnapok
laza menetében legyen, maradjon egy szilárd
pont, az imádság, vasárnap pedig a szentmise, ami a Mennyei Atyához kapcsol minket. Isten ugyanis nem fogyó aranyfonalat kínál nekünk, hanem a fogyhatatlan örök életet.
Géczy Árpád

Elsôáldozás
Május 20-án nagy örömben volt része 11 hittanos gyermeknek, akik életükben először
találkozhattak a feltámadt Úrral az Oltáriszentségben. A jó Isten segítse őket, hogy kitartsanak megkezdett útjukon!

Idei elsőáldozóink: Gazdag Lujza, Hajagos Péter,
Hajdu Lőrinc, Juhász Attila, Jung Alexandra, Kiss
Csenge, Mohácsi Barnabás, Pato Richárd, Perlaky
Bence László, Szlávik Balázs, Turik Hanna
Szalai Péter

Instant katekézis
Áldozócsütörtök, áldozónap (Urunk men�nybemenetele): Az Úr Krisztus mennybemenetelének ünnepe, húsvét után a 40. nap. Az
ősegyház a 4. századig a Szentlélek eljövetelével együtt pünkösdkor ünnepelte. 350 után
egyre több helyen a Szentírásból ismert húsvét utáni 40. napra került. Szent Ágoston már
apostoli hagyománynak tudja. A 7. században
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vigíliát, a 12. századtól 1955-ig oktávát csatoltak hozzá. Ugyancsak a 12. századtól körmenettel is ünnepelték. 1570. és 1970. között az
evangélium után eloltották és elvitték a szentélyből a húsvéti gyertyát. 1918-ig a húsvéti
szentáldozás határnapja volt; ebből ered az
egyedülálló, magyar áldozócsütörtök név.

Gondolatok az Eucharisztiáról
Ha hittel vallom,
hogy az Isten házának tabernákulumában Jézus valóságosan is jelen
van, akkor örömmel vagyok az Úr
közelében,
mert
szeretek nála lenni. Akár a csendben, vagy akár az
imában, de ugyanaz az érzés tölt el,
mint ami a tanítványokat a színeváltozáskor:
„Mester, jó nekünk itt lenni” (Mk 9,2). És mivel
Krisztus valóságosan is ott van a templomban,
ezért hitemnek ezen alappillérje viselkedésemen is látszik. Minden gondolatomat felé irányítom, imáimban őt kérem, gondjaimat neki
tárom fel, és igyekszem kizárni a külvilág-, il-

letve lelkem világias zaját. Hozzá
emelem a szívem,
s ebben nagy segítségemre van közösségem, az egyházközség, akiknek
tagjai mind-mind
Isten elé hozzák elmúlt hetük gondjait és örömeit, és
kérik, hogy a következő napokban
is legyen velük az Isten; s így egyéni kéréseink
egy akarattal, egy szívvel és lélekkel szállnak
az Úr elé.
Növelje bennünk Isten a hit ajándékát,
hogy Őt egyre jobban megismerve és viszontszeretve neki tetsző életet tudjunk élni!
Szalai Péter

Aki szépen énekel...
Jézus mondja: „Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek… Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne.” (Jn 6)
Idei elsőáldozóink kiválóan bizonyították az
elsőáldozást megelőző vizsgán, hogy tudják
és hiszik azt, hogy a szentáldozásban Krisztus
valóságos testét vesszük magunkhoz, ezért
tehát a szentáldozás hatása az, hogy Krisztussal megerősödve „immunisabbak” leszünk
a kísértésekkel szemben. Tehát a recept egyszerű: Havi szentgyónás + gyakori szentáldozás = lelki erősség. A megvalósítás persze nem
olyan könnyen kivitelezhető, hisz van, aki ellenünk dolgozik, de Isten segítségével őt le tudjuk győzni.
A szentmiséken időről-időre felhangzik az
áldozási ének: „Aki eszi az én testemet, és issza

az én véremet, az bennem marad, és én őbenne; alleluja, alleluja!” Segítsen bennünk ez a
szentírási szakasz abban, hogy el ne felejtsük,
hogy honnan hová tartunk, és kinek a kegyelmével tudunk tovább lépni lelki életünk néha
sivárnak tűnő útjain.
Szalai Péter
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Verskápolna 16. – Apák napja
Sok buta szokást veszünk át az önmagát kereső nyugattól: például a Halloweent is. Ez ráadásul érettségi tétel is volt az idén magyar
irodalomból, mellette kellett érvelni.
Nőnapon megünnepeljük a világ legszebbjeit. Anyák napján az édesanyákat. De van
apák napja is, ami nálunk még ismeretlen, de
Amerikában hivatalos ünnep.
A háborús veterán William Jackson Smart
egyedül nevelte fel hat gyermekét. A lánya
az ő emlékére kezdeményezte az anyák napja mintájára az apák napját. Az első apák napja 1910. június 19-én volt Spokane-ben. Az
apák napját 1916-ban az akkori amerikai elnök, Woodrow Wilson is megtartotta családjával, majd Calvin Coolidge 1924-ben javaslatot
tett, hogy nyilvánítsák nemzeti szabadnappá. Az ünnepet hivatalosan 1972-ben Richard
Nixon ismerte el, június harmadik vasárnapján ünneplik.
Édesapánk az útmutató, az ő példája vezet
minket e bonyolult világban. Öntudatra ébredésünkig ő a viszonyítási alap. Arany János
így egyengette fia első lépteit a legfőbb támaszt nyújtó hit felé:
FIAMNAK
Hála Isten! este van megin’.
Mával is fogyott a földi kín.
Bent magános, árva gyertya ég:
Kívül leskelődik a sötét.
Ily soká, fiacskám, mért vagy ébren?
Vetve ágyad puha-melegen:
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.
Látod, én szegény költő vagyok:
Örökül hát nem sokat hagyok;
Legföljebb mocsoktalan nevet:
A tömegnél hitvány érdemet.
Ártatlan szived tavaszkertében
A vallást ezért öntözgetem.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.
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Mert szegénynek drága kincs a hit.
Tűrni és remélni megtanit:
S néki, míg a sír rá nem lehell,
Mindig tűrni és remélni kell!
Oh, ha bennem is, mint egykor, épen
Élne a hit, vigaszul nekem!...
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.
Majd ha játszótársaid közül
Munka hí el - úgy lehet, korán S idegennek szolgálsz eszközül,
Ki talán szeret... de mostohán:
Balzsamúl a hit malasztja légyen
Az elrejtett néma könnyeken.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.
Majd, ha látod, érzed a nyomort,
Melyet a becsület válla hord;
Megtiporva az erényt, az észt,
Míg a vétek irigységre készt
S a butának sorsa földi éden:
Álljon a vallás a mérlegen.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.
És, ha felnövén, tapasztalod,
Hogy apáid földje nem honod
S a bölcsőd s koporsód közti ür
Századoknak szolgált mesgyeül:
Lelj vigasztalást a szent igében:
„Bujdosunk e földi téreken.”
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.
Oh, remélj, remélj egy jobb hazát!
S benne az erény diadalát:
Mert különben sorsod és e föld
Isten ellen zúgolódni költ. Járj örömmel álmaid egében,
Útravalód e csókom legyen:
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem!
(Kerkovits G.)

Egyházmegyei hírek
Papszentelés Székesfehérváron
Keresztelő Szent János születése ünnepének előnapján tartották meg idén a székesfehérvári egyházmegye papszentelését. Spányi Antal megyés
püspök pappá szentelte Rohrbacher János diakónust, és diakónussá Mészáros Barnabás, Mitrovics
Zsolt és Sisa István Lénárd akolitusokat. A fölszenteltek megbízást kaptak az áldozópapi és szerpapi tisztség betöltésére. A szentmisét és a szentelés szertartását ebben az évben a Székesegyház
felújítása miatt a vasútvidéki Jó Pásztor-templomban tartották, Prohászka Ottokár püspök emléktemplomában.
Beszédében a főpásztor a szentelendőkhöz
szólt először: „ … Krisztusnak mint papnak, tanítónak és pásztornak szolgáljatok. Ez magasztos szolgálatot jelent. A papi szolgálat által növekszik ugyanis Isten népévé és végül szent
templommá Krisztus titokzatos teste, vagyis az
egyház. A szentelendőknek szoros egységben
kell működniük püspökükkel, áldozópappá és
szerpapokká szentelve őket, hogy hirdessék az
evangéliumot, szenteljék meg és vezessék Isten
népét. Legyen gondjuk az istentisztelet végzésére, különösen Urunk áldozatának vasárnapi
megünneplésére. Mindezt Isten segítségével
úgy végezzék, hogy felismerjék bennük annak a
Krisztusnak igaz tanítványait, aki nem azért jött,

hogy neki szolgáljanak, hanem azért, hogy Ő
szolgáljon másoknak.”
A megyés főpásztor örömét fejezete ki, hogy
a szentelés annak a püspöknek a sírja közelében,
lehet idén, aki Magyarország apostola és tanítója volt, aki megújította a magyar papnevelést
és a papságnak, a híveknek, az egyháznak a lelkületét is. „Lángolt benne Isten szeretete, tüzes
szeretettel akart mindenkinek mindene lenni, és
próbálta szolgálni mindazokat, akiket szeretetével elért, akik szavát hallották és akik írásait olvassák. Ő magát egészen Isten kezébe adta, mert
elmélkedései során megértette, hogy Isten is az
Ő kezébe, az emberek kezébe adta önmagát. Ha
hiszünk és szeretjük az Urat, akkor nincs nekünk
sem más utunk, mint hogy az Ő kezébe helyezzük önmagunkat. Most, ebben a szent pillanatban és életünk minden napján, újra meg újra. Újrakezdhetjük, mert az Úr szeretete meggyógyítja
mulasztásaink és bűneink sebét, ha a bűnbánat
szentségében kérünk tőle irgalmat, és így tudjuk
építeni azt az országot, amelynek építését ránk
bízta az Úr.
Az ünnepi szentmise után az újmisés atyák először a püspököket, majd minden jelenlévőt megáldottak. A papszentelés a jubiláló papok áldása
után a megyés főpásztor záróáldásával ért véget.
Forrás: www. szfvar.katolikus.hu
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Naptár

Bibliai rejtvény

– 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.
– Szerda reggelente fél 9-kor zsolozsmát
imádkozunk a templomban.
– Fogadóórák időpontjai: hétfő:15–18.30;
kedd, péntek: 16–17.00.
– 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.).
– A biai Szent Anna-búcsú július 29-én lesz.

Pihenés
Ha nem is a nyári szabadság, de a pihenés
gyakran előfordul a Szentírásban. Ezzel kapcsolatos a rejtvény is.
1, A nap, amelyen Isten megpihent.
2, Jónás ennek a tövében pihent:
3, Jézus Szamáriában az ő kútjánál pihent:
4, Jézus az ő lányáról mondta, hogy nem halt
meg, csak alszik”.
5, Itt aludt Jézus, mielőtt a vihart lecsendesítette.
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében
adják le szeptember2-ig!
A helyes megfejtők között értékes könyvet
sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejtése:
1. Dániel;
2. Márk;
3. Sámson;
4. Izajás;
5. Júda

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai (évközi 13. vasárnap – évközi 17. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Júl. 1.

Bölcs 1,13-15;2,23-24

2Kor 8,7.9.13-15

Mk 5,21-43

Júl. 8.

Ez 2,2-5

2Kor 12,7-10

Mk 6,1-6

Júl. 15.

Ám 7,12-15

Ef 1,3-14

Mk 6,7-13

Júl. 22.

Jer 23,1-6

Ef 2,13-18

Mk 6,30-34

Júl. 29.

2Kir 4,42-44

Ef 4,1-6

Jn 6,1-15
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