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Imádságom, a rózsafüzér
Gyermekkoromban nem gondoltam, hogy a
rózsafüzér az én imádságom is lesz. Eleve az
ötször tíz Üdvözlégy, közte a Miatyánk an�nyira monotonnak tűnt, hogy nem szívesen
vettem részt a szent imádság mormolásában.
Gyermekként legfeljebb a titokra, a titokcserére kaptam fel a fejem, amikor nagymamám
a vasárnapi szentmise után megkapta az arra
a hónapra szóló képecskét. A titok, a szent
képecske bár szép volt, a várakozásomtól
messze elmaradt, ugyanis arra számítottam,
hogy egy olyan titokról van szó, amit ha én
is megtudok, bepillantást nyerhetek a felnőttek gyermektől elzárt világába. Ettől a titoktól
azonban világraszóló újdonságot nem tudtam meg, és jó időre lelohadt az érdeklődésem a rózsafüzér iránt.
Fiatal felnőtt koromra sem lett állandó része napi imádságaimnak a rózsafüzér, többre becsültem a saját szavaimmal mondott
imádságokat, mint a kötött szövegű fohászokat. Ekkor legfeljebb az imára szánt idő értéke volt, ami tiszteletet ébresztett bennem a
rózsafüzér iránt. Ugyanis erre az imádságra
időt kell szánni, az embereknek pedig abból
van a legkevesebb, és a napok, évek múlásával egyre kevesebb. Hallottam, hogy a régiek
a rózsafüzérrel is mérték a távolságot. Ahogy
fent maradt az „egynapi járóföldre” kifejezés, úgy mondták egymásnak, hogy például mennyi rózsafüzérnyire laknak egymástól.
Talán ez volt, ami a rózsafüzérben először
megragadott. Ugyanis hogyha időt szánok
rá, áldozatot hozok, felajánlhatom valamiért az imádságot. Az ilyen önkéntes felajánlás aztán megismertette velem a rózsafüzér
erejét, a Szűzanya vélelmező, segítő jelenlétét az életemben. Később felismertem aztán,

hogy milyen gyönyörű az imádság szövege.
A fő imának, az Üdvözlégynek az első része
Gábor arkangyal és Erzsébet köszöntő szavait idézi, majd egy személyes hangú fohásszal
végződik, amelyben az istenszülő szent Szűz
közbenjáró imáját kérjük egész életünkre. Ezt
az imádságot kiegészíti egy szentírási vagy
a krisztusi hagyományból fennmaradt rövid
mondat, amely további elmélkedésre, a kinyilatkoztatásra történő összpontosításra ad
lehetőséget a tízszer ismétlődő imádsággal.
Elmélkedhetünk Jézus születésének és gyermekkorának körülményeiről az Örvendetes
rózsafüzérben, Jézus tanítói tevékenységének egy-egy fontos állomását idézzük fel a Világosság rózsafüzérében, elkísérhetjük Jézust
szenvedésében a Fájdalmas rózsafüzérben,
és ujjonghatunk Krisztus megdicsőülésében,
Mária mennyei boldogságának a Dicsőséges
rózsafüzérben.
Szeretem ezt az imádságot, mert mindig kéznél van: ha nem is a teljes füzér vagy
a máriás lelkületemet kifejező olvasógyűrű,
hanem csak egy kis tized a zsebemben, vagy
leginkább az ima haladását kísérő ujjaim; legyek családommal vagy magamban, otthon
vagy misére várva a templomban, munkába
menet az autóban, vagy akár séta közben,
csendben: minden körülményben, észrevétlenül magamhoz hívhatom a Szűzanyát vele.
Ahogy Kristóf atya, a budakeszi kanonok-plébános mondta egyik szentbeszédében: „Út
közben is lehet imádkozni! Csak csendben ülök
a buszon, és az az idegen, aki mellém leül, nem
is sejti, hogy éppen érte imádkozom, például
egy tized rózsafüzért”.
G. Á.

Instant katekézis
A rózsafüzér végzésével is valóra váltható az
Úr kérése: „szüntelenül kell imádkozni, és nem
szabad belefáradni”. A rózsafüzér nem üres
imaformulák lélektelen ismételgetése, hanem
kezdetben a szóbeli, majd az elmélkedő, végül
a szemlélődő imádságnak az iskolája. Ebben
az iskolában maga a Boldogságos Szűz Mária
tanítja nemcsak imádkozni, hanem élni is az

üdvösség titkait. A rózsafüzért helyesen imádkozó lélek ugyanis (miközben keze morzsolja
a nagy és apró szemeket, ajka szóbeli imaként
mondja a Miatyánkot és Üdvözlégy-eket) Mária szemével szemléli Jézus életét és misztériumait. A rózsafüzér az elmélkedés egyszerű és
hatékony, könnyen megtanulható és gyakorolható módja.

Aki szépen énekel…
Elmélkedésül álljon itt Aquinói Szent Tamás (1225-1274) mély hittani tartalmat és vallásos érzést csodálatosan egyesítő eucharisztikus himnusza, amelynek énekelt formájára csak a 17.
századtól találunk történelmi emlékeket. Szolgáljon ezen ének nem csupán egyszerű repertoár-bővítés gyanánt, hanem Isten dicsőségére és lelkünk javára.
Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem!
Kenyér- és borszínben titkon vagy jelen.
Néked szívem, lelkem átadja magát,
Mert Téged szemlélve elveszti magát.

Urunk halálára emlékeztető
Áldott Kenyér, élő s embert éltető!
Add, hogy éljen lelkem belőled csupán,
S jóízét tebenned ne veszítse szám!

Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik,
De a hallás rólad hittel biztosít:
Hiszem azt, mit hinnem Isten Fia szab,
Igéd igazánál mi van igazabb?!

Kegyes Pelikánom, Uram Jézusom!
Szennyes vagyok, szennyem véreddel mosom.
Elég volna egy csepp, hogyha hullna rá.
Világ minden bűnét meggyógyítaná.

A keresztfán rejtéd Isten-voltodat,
Itt a színek rejtik emberarcodat,
De én mind a kettőt hiszem s vallhatom,
Kérve, amit kért a bűnbánó lator.

Jézus, kit csak rejtve szemlélhetek itt!
Mikor lesz, hogy szomjas vágyam jóllakik?
Hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat,
leljem szent fényedben boldogságomat! Ámen

Ahogy Tamás látta, nem látom sebed,
Mégis Istenemnek vallak tégedet.
Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak,
Tebenned reméljek, s téged vágyjalak.

Szalai Péter

Gondolatok az Eucharisztiáról
„A Jóisten – mondta az arsi plébános – megadta nekem a nagy kegyelmet, hogy semmit sem kaptam, amire támaszkodhatnék: sem tehetséget,
sem bölcsességet, sem tudást, sem erőt, sem erényt. Ha megkísért a kétségbeesés, egyetlen menedékem van: a tabernákulum elé vetem magam, mint
kiskutya a gazdája lábához.”
(Vianney Szent János)
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Verskápolna 18.
Megvan az ideje a nevetésnek
A Prédikátorok könyvében olvassuk: „Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak.
Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének. Megvan az ideje
az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az
ideje az építésnek. Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek.”
A tréfák hónapja jellemzően az április. Áprilisban azonban a húsvét titkához illő verseket illik olvasgatni. Az alábbi vers mutatja be, hogy milyen nehéz nyelv a magyar. A verset Sinkovits
Imre olvasta fel a Rádiókabaréban, de még ő is leállt a szavalattal, mert bizony keményen belenevetett.
Bencze Imre: Édes, ékes apanyelv
Kezdjük tán a jó szóval: Tárgy esetben jót.
Ámde tóból tavat lesz, nem pediglen tót.
Egyes számban kő a kő, többes számban kövek.
Nőnek nők a többese, helytelen a növek.
Többesben a tő nem tők, szabatosan tövek,
Aminthogy a cső nem csők, magyarföldön csövek.
Anyós kérdé van két vőm, ezek talán vövek?
Azt se tudom mi a cö, egyes számú cövek?
Csók - ha adják - százával jó, ez benne a jó.
Hogyha netán egy puszit kapsz, annak neve csó?
Bablevesed lehet sós, némely vinkó savas,
Nem lehet az utca hós, magyarul csak havas.
Miskolcon, ám Debrecenben, Győrött, Pécsett,
Szegeden,
Mire mindezt megtanulod, beleőszülsz idegen.
Agysebész, ki agyat műt, otthon ír egy művet.
Tűt használ a műtéthez, nem pediglen tüvet.
Munka után füvet nyír, véletlen sem fűvet.
Vágy fűti a műtősnőt. A műtőt a fűtő.
Nyáron nyír a tüzelő, télen nyárral fűt ő.
Több szélhámost lefüleltek,
Erre sokan felfüleltek,
Kik a népet felültették,
Mindnyájukat leültették.
Foglár fogán foglyuk van.
Nosza tömni fogjuk.
Eközben a fogházból megszökhet a foglyuk.
Elröppenhet foglyuk is, hacsak meg nem fogjuk.

Főmérnöknek fáj a feje, vagy talán a fője?
Öt perc múlva jő a neje, s elájul a nője.
Százados a bakák iránt szeretetet tettetett,
Reggelenként kávéjukba rút szereket tetetett.
Helyes, kedves helység Bonyhád, hol a konyhád
helyiség.
Nemekből, vagy igenekből született a nemiség?
Mekkában egy kába ürge Kába kőbe lövet,
Országának nevében a követ követ követ.
Morcos úr a hivatalnok, beszél hideg s ridegen,
Néha játszik, nem sajátján, csak idegen idegen.
Szeginé a terítőjét, szavát részeg Szegi szegi,
Asszonyának előbb kedvét, majd pedig a nyakát szegi.
Elvált asszony nyögve nyeli a keserű pirulát:
Mit válasszon: a Fiatot, fiát vagy a fiúját,
Ingyen strandra lányok mentek,
Minden előítélettől mentek,
Estefelé arra mentek,
Én már fuldoklókat mentek.
Eldöntöttem megnősülök, fogadok két feleséget.
Megtanultam, hogy két fél alkot és garantál egészséget.
Harminc nyarat megértem, mint a dinnye megértem,
Anyósomat megértem, én a pénzem megértem.
Hiba mentes mentő vagyok,
Szőke Tisza partján mentem,
Díszmagyarom vízbe esett,
Díszes mentém menten mentem.
Szövőgyárban kelmét szőnek.
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Fent is lent, meg lent is lent.
Kikent-kifent késköszörűs
lent is fent meg fent is fent.
Ha a kocka újfent fordul: fent a lent és lent is fent.
Hajmáskéren pultok körül körözött egy körözött,
Hagyma lapult kosarában, meg egy adag körözött.
Fölvágós a középhátvéd. Három csatárt fölvágott.
Hát belőle vajon mi lesz? Fasírt-é vagy fölvágott?
Díjbirkózó győzött tussal,
Nevét írják vörös tussal,
Lezuhanyzott meleg tussal,
Prímás várja forró tussal.
Határidőt szabott Áron,
Árat venne szabott áron.
Átvág Áron hat határon,
Kitartásod meghat Áron.
Felment - fölment, tejfel - tejföl, ...
Ne is folytasd barátom!
Első lett az ángyom lánya a fölemás korláton.

Magyarország olyan ország, hol a nemes nemtelen,
Lábasodnak nincsen lába, aki szemes szemtelen.
A csinos néha csintalan, szarvatlan a szarvas,
Magos lehet magtalan, s farkatlan a farkas.
Daru száll a darujára s lesz a darus darvas.
Rágcsáló a mérget eszi, engem esz a méreg.
Gerinces vagy rovar netán a toportyán féreg?
Egyesben a vakondokok vakond avagy vakondok?
Hasonlókép helyes lesz a kanon meg a kanonok?
Némileg vagy nemileg? Gyakori a gikszer.
„Kedves egesz seggedre!” köszönt a svéd mixer.
Arab diák magolja: „tevéd, tévéd, téved,
Merjél mérni mértékkel, mertek, merték, mértek.
Pisti így szól: „Kimosta anyukám a kádat!”
Viszonzásul kimossa anyukád a kámat?
Óvodások ragoznak: «Enyém, enyéd, enyé”,
Nem tudják, hogy helyesen: tiém, tiéd, tié.
A magyar nyelv, remélem meggyőztelek barátom,
Külön leges-legszebb nyelv, kerek e nagy világon!
(Kerkovits G.)

Rajzpályázat
A 2020-as nemzetközi eucharisztikus kongresszus jegyében
Téma: az oltáriszentség
Korosztály: 1-8. osztály
Formai követelmények:
A4-es méret
Színes vagy fekete-fehér
A hátoldalra kérjük ráírni: név, osztály
A szülő telefonos elérhetősége
Leadási határidő: 2019. február 1.
(A plébániai ügyfélfogadási időkben)
Eredményhirdetés: 2019. március 3.
A nyertes pályaművek a tanév végéig
ki lesznek állítva a téli kápolnában.
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Egyházmegyei hírek
160 éve született Prohászka Ottokár püspök - beszámoló
1858. október 10-én született Prohászka Ottokár, Székesfehérvár tizenötödik püspöke, Magyarország Apostola és Tanítója. Születésének
160. évfordulója alkalmából a Vasútvidéki Prohászka-templomban a székesfehérvári egyházmegye konferenciával, püspöki szentmisével és közös imádsággal tisztelgett a nagy
püspök előtt.
A karizmatikus főpásztor és szellemóriás életútjáról Mózessy
Gergely püspöki gyűjteményigazgató tartott
előadást. A történész
elmondta: az általános
Prohászka-ismeret kiveszőben van az egyházban, ezért a kerek
évforduló
alkalmat
adott arra, hogy távolabbról, a teljes életút
minden színhelyével,
többféle aktivitásával
bemutassák a papnevelőt, a sajtóapostolt,
a szociális kérdés teoretikusát, és felmutassák a politikust, az egyházkormányzót, a szónokot, vagyis Prohászka
megannyi aktivitását. „A szociális kérdések különösen érdekelték: magyarra fordította XIII.
Leó Rerum Novarum című enciklikáját, időtálló bírálatot írt Marx Tőkéjéről. Világosan látta:
ha nem születik az Egyház vezetésével megoldás a szociális feszültségek leküzdésére, akkor
teret nyer az ateista, erőszakos baloldal, mely
minden értéket elsöpör..
A konferencia után Tóth Tamás plébános
köszöntötte a főpásztort és a megjelent közéleti vezetőket: „Prohászka a támadások kereszttüzében élt, sokan szerették, de sokan
nem tudták elfogadni. Istenbe vetett mély hitével azonban meg tudta engedni, hogy ne
mindenki kedvelje, mindegy legyen számára,

mit mondanak róla. … Az volt, aki Ő akart lenni: az evangélium szerint élő, Isten szeretetét
megragadó ember”
Az ünnepi szentmisében Spányi Antal megyés püspök Prohászkáról, mint a lánglelkű
püspökről beszélt, akinek óriási szellemi, lelki
hagyatéka máig hatással van a magyar egyház életére. „Számomra az évfordulón az a
fontos, hogy Prohászka
Ottokár lángoló ember
volt. Eszmék izzították,
és ezekhez az eszmékhez mindig hű tudott
lenni. Voltak kudarcai,
voltak sikerei, voltak
eredményei és voltak
vereségei is. De mindig hű maradt. Lángolt,
lángolva szerette az Istent, és lángolva szerette azokat az embereket,
akiket az Isten rábízott,
mint püspökre. Őket tanította, értük hozott áldozatokat, felelősséget
vállalt értük” – mondta
a főpásztor. „Ami számunkra is tanulságos, hogy nem lehet fél
lánggal égni, nem lehet fél szívvel cselekedni, nem lehet félig-meddig szolgálni valamit
vagy valakit, egész szívvel kell, és Prohászka
püspök erre mutat példát” – zárta gondolatait
megyés püspök.
A szentmise végén az ünnepség résztvevői megkoszorúzták a lánglelkű püspöknek
a Vasútvidéki Prohászka Emléktemplomnál
lévő sírját. Az Orbán Antal szobrászművész
által készített márvány síremléknél közösen
imádkoztak Prohászka boldoggá avatásáért,
az ország minden részéből érkező Prohászka
Imaszövetség tagjaival és az egyházmegye
oktatási intézményeinek képviselőivel.
Forrás: http://www.szfvar.katolikus.hu

5

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.
– Október minden napján este negyed 6-kor
rózsafüzért imádkozunk a templomban
– Szerda reggelente fél 9-kor zsolozsmát
imádkozunk a templomban.
– Fogadóórák időpontjai: hétfő:16–18.30;
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.).
– Folytatódik a katekézis a hirdetés szerinti
időpontokban
– Október 27-én 9 órától temetőtakarítás.
– November 1-jén 9.30-kor szentmise a
templomban (18 órakor Herceghalomban).
– November 2-án, halottak napján 3 órakor
szentmise a temetőkápolnában.

Titok
Október a rózsafüzér hónapja. Az Üdvözlégy
a rózsafüzér-imádság minden tizedénél másmás titokkal egészül ki. Az anagrammák megfejtésével kapott kulcsszó elvezet egy-egy
rózsafüzér-titokhoz. A feladat ezeknek a titkoknak a felismerése.
Pl. vezetéket rejt →verejtékezett →megfejtés: aki értünk vérrel verejtékezett
1. egzakt motoros→
2. ámde ott falt→
3. reánk morgott→
4. kelmed szeget tekert→
5. hideg termet→
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében
adják le november 4-ig! A helyes megfejtők
között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent
Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejtése: Jézus hirdette országának örömhírét, * és minden betegséget meggyógyított a nép körében

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai (évközi 28. vasárnap – évközi 32. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Okt. 14.

Bölcs 7,7-11

Zsid 4,12-13

Mk 10,17-30

Okt. 21.

Iz 53,10-11

Zsid 4,14-16

Mk 10,35-45

Okt. 28.

Jer 31,7-9

Zsid 5,1-6

Mk 10,46-52

Nov. 4.

Jel 7,2-4.9-14

1Jn 3,1-3

Mt 5,1-12a

Nov. 11.

1Kir 17,10-16

Zsid 9,24-28

Mk 12,38-44

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 november 4.
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