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Mint a jászol
Adventtel nemcsak a karácsonyra való várakozás ideje érkezik el, hanem kezdetét veszi
az új egyházi év is. Ismét elindul az az időszak,
amely során újra átéljük a készület meghittségét, a karácsonyi ünnep ragyogását, tavaszszal a bűnbánat megtisztító idejét, és húsvétkor a megváltás és az örök életbe vetett
hitünk csodálatos titkait. Aztán jön az évközi
idő, a helytállás időszaka, amit Krisztus Király
ünnepével zárunk. Látszólag ez évről évre ismétlődő örökös körforgás, de ha a saját életünkre vetítjük, akkor inkább folyamatos építkezés az egyházi év. Ahogy minden napunkat
este lezárjuk, és reggel újra kezdjük, de mégis napról napra előrébb jutunk, az egyházi
évben is bár minden újra kezdődik, hitünk
megélésével évről évre egyre közelebb juthatunk Jézushoz. Minden adventben várjuk,
hogy megszülessen az Üdvözítő, és fényt,
hitet hozzon az életünkbe, hogy a karácsonyi jászolnál a pásztorokkal mi is rátaláljunk
a Gyermekre, és megváltozzon, jó irányba
forduljon az életünk. Isten karácsonyi ölelése aztán sokáig melegen tartja a szívünket,
majd a nagyböjti időszakban arra törekszünk,
hogy minden külsőségek nélkül imádságban,
a böjt belső szobacsöndjében találjunk rá Istenre. A megváltottság közösségben megélt
húsvéti öröme aztán pünkösdkor missziós
feladattá fejlődik, és küldetésként éljük meg
a mindennapokat, hogy Krisztushoz tartozásunk tetteink által mindenki előtt nyilvánvalóvá váljék.
Nekünk, keresztényeknek ez az egyik legnagyobb feladatunk. Arra kell törekednünk,
hogy Krisztust megmutassuk az embereknek.
Nem feltétlenül nagy pompával, mint a szentségmutatóink méltán arany díszítése, hanem
inkább egyszerűségben, természetességben,
mint amilyen a betlehemi jászol. Az az egyszerű, takarmányozásra használt ládácska elég

volt, hogy felmutassa Krisztust mindenkinek,
szegénynek és gazdagnak, egyszerű pásztornak, és csillaglátó bölcsnek. Ilyen egyszerűen
kell közvetíteni nekünk is Jézust az emberek
felé, megélve az evangélium szeretetparancsát a családunkban, baráti kapcsolatainkban,
mindennapi élethelyzetünkben egyaránt.
A kereszténység hajnalán a keresztények is
így lettek vonzók a pogányok között. A 2. századból fennmaradt „Diognétosz-levélben” is
olvashatjuk: „A keresztényeket sem területi, sem
nyelvi szempontból, még faji szempontból sem
lehet megkülönböztetni a többi embertől. Sehol
nincsenek olyan városok, melyekben mint sajátjukban laknának, nincs külön nyelvük sem, melyet beszélnének, nincs sajátos, rájuk jellemző
életmódjuk.” - Ennek ellenére mégis mások ők,
hiszen ők szeretettel vannak mindenki iránt,
még üldözőiket sem gyűlölik: „Testben vannak ugyan, de nem a test szerint élnek. A földön
időznek, de a mennyben van polgárságuk. Engedelmeskednek a meghatározott törvényeknek, de életükkel felülmúlják a törvényeket.”
Ebben az új egyházi évben erre kell törekednünk. Hogy közelebb kerüljünk Jézushoz,
másokat is hozzá vezessünk, és hogy majd
Krisztus Királykor elmondhassuk, ez is sikeres
év volt.
G. Á.

A biai egyházközség
képviselô-testülete
Isten áldásában bôvelkedô
áldott karácsonyt és boldog
új évet kíván Biatorbágy
valamennyi lakosának!

A Rózsafüzér Társulat év végi beszámolója
Várkonyi István: Rózsafüzér
Olyan, akár egy szent bilincs; csodálkozva nézem,
Ima közben épp úgy feszül, mint bilincs a kézen.
Nagyanyám is így viselte kezén az olvasót,
Bilincsbe vert kézzel ő is az Isten rabja volt.
Rózsafüzért viselt mindig, s hogy elment egy napon,
Rózsafüzér feszült kezén, a bús ravatalon...
Rózsafüzérrel anyám is szent kép elé hajolt;
Bilincsbe vert kézzel ő is az Isten rabja volt.
Engem is így tanított, s kezembe rózsafüzért adott,
Legyünk egész családunkkal szelíd Isten rabok!
Nagyanyám már tudja, hogy kik az igaz szabadok,
Hisz azért szabad ő a mennyben, mert Isten rabja volt.
Egyházközségünk legrégebbi közössége,
az 1930-as évek óta folyamatosan működő
Rózsafüzér Társulat.
2018-ban az imádkozó tagok létszáma 68
fő volt.
A négy rózsabokorban szervezetten folyik
az ima, aminek felelősei a bokorvezetők, akik
hónapról hónapra keresik fel tagjaikat, tartják velük a kapcsolatot, buzdítják őket az
imára.
A rózsafüzértagok vállalják, hogy egyénileg, minden hónapon keresztül napi 1 tizedet
mondanak egyházközségünk minden tagjáért, papokért, papi és szerzetesi hivatásokért,
fiatalokért, hazánkért, békéért, illetve saját
szándékaikért.
Minden hónap első vasárnapján történik a
titokcsere.
A Rózsafüzér Társulat különös figyelmet
szentel annak, hogy mindnyájan buzgón vegyünk részt a májusi litánián, az októberi ró-

zsafüzér-ájtatosságon valamint a szentmisék
előtti rózsafüzér imán.
Tagjaink közül többen anyagi hozzájárulással is támogatják a Társulatot.
Ez az önkéntes felajánlás nagy segítség,
hisz mindig adódnak olyan helyzetek, események, programok, amikor pénzbeli kiadások
történnek:
• havonta felajánlott szentmiseszándékunk
stóladíja: 25 200 Ft
• elhunyt társulati tagjaink temetésére koszorú rendelése: 21 000 Ft
• a titokcseréhez szükséges rózsafüzér-képecskéket, illetve imafüzeteket, imakönyvek vásárlása
• karácsonyi csomag ajándékozása a 80 évesnél idősebb tagjainknak: 30 000 Ft
• nyári tábor támogatása: 10 000 Ft
• cserkész sátor vásárlása: 173 800 Ft
• ministránsainknak az egész éves szolgálatukat köszönjük meg kis ajándékkal: 5 000 Ft
• a régi sekrestyeszekrény felújításának nagyobb összeggel való támogatása: 390 000 Ft
• valamint a Társulat régi vágya egy lourdes-i
barlang kialakítása, az erre szánt összeg a
bankban gyarapodik
A pénztárkönyv lelkiismeretes és pontos
vezetését két tagtársunk végzi, a mindenkori
plébánosunk teljes körű betekintésével.
Hálát adunk azért, hogy a Szűzanya közbenjárását kérve, a Rózsafüzér Társulat imája
által egyházközségünk sok kegyelemben, jótéteményben részesülhetett.
Rózsafüzér Királynője, könyörögj érettünk!
Marlokné Zsuzsa

Gondolatok az Eucharisztiáról
„Könnyebb volna a világnak Nap nélkül megmaradnia, mint
Szentmise nélkül. Az egész kozmoszt a Mise Szentáldozata tartja
fenn, miértünk.”
(Pietrelcinai Szent Pio)
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Felhívás
A 2020-as Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongres�szusra való előkészület részeként a tavalyi évben indult egy
új cikksorozat Gondolatok az
Eucharisztiáról címmel. Az első
cikkek általános elmélkedéseket tártak az Olvasó elé. Szeptembertől szentek
gondolatait olvashatjuk, viszont 2019 szeptemberétől a Kongresszus hetéig szeretnénk ezt a
cikket egészen személyessé tenni azáltal, hogy
lehetőséget adunk egyházközségünk tagjainak,
hogy megosszák gondolataikat, tapasztalataikat az Oltáriszentséggel, egy szentmisével vagy
szentségimádással kapcsolatban, amely megérintette őket. Nem teológiai értekezést várunk!
Ettől sokkal többet jelent, ha együtt örülhetünk
annak, kit hogyan érintett meg Jézus egy szent-

mise, szentségimádás alatt, kinek milyen tapasztalata volt, amit örömmel megosztana másokkal, amit szívesen elmesélne.
Mivel itt fontosabb, hogy mi történt és kevésbé fontos, hogy kivel, ezért a cikk mindenképpen név nélkül fog megjelenni. Továbbá arra
kérjük a kedves Testvéreket, hogy gondolataikat nagyjából 10-20 mondaton belül szíveskedjenek megfogalmazni. A személyes élményeket
megosztó írásokat vagy az Újság e-mail-címére
várjuk (természetesen a legnagyobb titoktartás
mellett) vagy pedig a plébánia postaládájába
egy borítékba elhelyezve (a borítékra kérjük ráírni az újság nevét).
Reméljük, hogy saját tapasztalataink mások
üdvét is szolgálják majd, és megerősítenek életünk olykor rögös útján!

Aki szépen énekel…
Improvizáció a Hozsanna 2-es számú énekére
Várakozni öröm. Még, ha olykor türelmetlenek is
vagyunk, akkor is bennünk él az a gyermekded
kíváncsiság, amely várakozásunk tárgyára utal.
A tisztítótűzben is csupán ez az egyetlen dolog,
ami némi örömöt csal bűneink miatt szomorkodó lelkünkbe: a remény, hogy a megtisztulás után ott vár ránk Isten, és igen, érdemes volt
küzdeni, érdemes volt kitartani az igazság útján.
A mi halandó lelkünk epedve várja az Urat.
Jöjj el, édes Üdvözítőnk! De valóban egy egyszerű várakozás ez? Tétlen semmittevés, miközben
eleped a lelkünk az Isten utáni sóvárgásban? Természetesen nem. Előfordulhat, hogy bűneink
akkora halmokat készítettek Isten és miközénk,
hogy ezzel csak megnehezítjük az Úr útját. A
gyóntatófülke ajtaja mindig nyitva áll a bűnbánó hívő ember előtt. Le kell tenni azokat a bűnöket… Ha nem élek a gyógyulás ezen szentségével, akkor a lelkem bűnbatyuja egyre nehezebb
lesz. Egyre kevésbé látom a fényt, és életem csak
céltalan tévelygés lesz.
Isten szava igazság. Bízhatok benne. Ezért is
öröm a várakozás, mert amit az Úr mond, azt
egészen biztosan be is teljesíti. Az Ábrahámnak
tett ígéret valóra vált. Zakariás vágya teljesült. Si-

meon valóban megláthatta az Üdvözítőt. Az ígéretek beteljesültek.
Hisszük, Uram, hogy te sosem hagysz magunkra bennünket! Kérlek, bocsásd meg vétkeinket,
amelyekhez mint valami zsákmányhoz ragaszkodunk, de amelyekkel akadályt gördítünk eléd. Kérünk, add segítő jobbodat, hogy felállhassunk a reménytelenségből, és teljes szívvel kövessünk téged!
Szent és édes Üdvözítőnk, eljöveteled napján találj
e földön nyitott szíveket, rád vágyakozó szíveket,
akiknek egyetlen vágya, hogy lelküket egyedül te
töltsd be a te békéddel és szereteteddel! Add, hogy
kiüresítve önmagunkat, téged, egyedüli Urukat
minél jobban szeressünk és egykor majd a mennyben az összes szenttel együtt szüntelenül zenghessük a dicsőítés és hálaadás méltó énekét! Ámen!
Szalai Péter

Beszélgetés mise után

Vasárnaponként a fél 10-es szentmise után
mindenkit szeretettel várunk a plébánia épületébe egy kis beszélgetésre. Lehetőséget
szeretnénk teremteni arra, hogy a liturgikus
ünneplés után fűtött helyiségben örüljünk a
közösségben való találkozásnak. Ne siess, térj
be egy kis beszélgetésre! Szeretettel várunk!
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Verskápolna 20. Szomorú karácsony
Álságos dolog arra gondolni, hogy mindenkinek szép, és bensőséges ünnep jut karácsonykor. Idehaza is sokan magányosan ünnepelnek, ha egyáltalán ünnepelnek. Míg mi csillogó szemekkel nézzük a csillogó csillagszórókat, ünnepeljük a születésnapot, vannak, akik nemrég elhunyt családtagjaikat siratják, vagy az utcán dideregve, vagy hajléktalan szállókon megbújva
keresik az élet értelmét.
1956-ban egy ország hullatott könnyeket a karácsonyfa mellett, és imádkozott egy elvesztett, de reménybeli jövőért.
Márai Sándor:
Mennyből az angyal
MENNYBŐL AZ ANGYAL – MENJ SIETVE
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.
Csattogtasd szaporán a szárnyad,
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.
Ne beszélj nekik a világról,
Ahol most gyertyafény világol,
Meleg házakban terül asztal,
A pap ékes szóval vigasztal,
Selyempapír zizeg, ajándék,
Bölcs szó fontolgat, okos szándék.
Csillagszóró villog a fákról:
Angyal, te beszélj a csodáról.
Mondd el, mert ez világ csodája:
Egy szegény nép karácsonyfája
A Csendes Éjben égni kezdett –
És sokan vetnek most keresztet.
Földrészek népe nézi, nézi,
Egyik érti, másik nem érti.
Fejük csóválják, sok ez, soknak.
Imádkoznak vagy iszonyodnak,
Mert más lóg a fán, nem cukorkák:
Népek Krisztusa, Magyarország.
És elmegy sok ember előtte:
A Katona, ki szíven döfte,
A Farizeus, ki eladta,
Aki háromszor megtagadta.
Vele mártott kezet a tálba,
Harminc ezüstpénzért kínálta
S amíg gyalázta, verte, szidta:
Testét ette és vérét itta –
Most áll és bámul a sok ember,
De szólni Hozzá senki nem mer.
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Mert Ő sem szól már, nem is vádol,
Néz, mint Krisztus a keresztfáról.
Különös ez a karácsonyfa,
Ördög hozta, vagy Angyal hozta –
Kik köntösére kockát vetnek,
Nem tudják, mit is cselekesznek,
Csak orrontják, nyínak, gyanítják
Ennek az éjszakának a titkát,
Mert ez nagyon furcsa karácsony:
A magyar nép lóg most a fákon.
És a világ beszél csodáról,
Papok papolnak bátorságról.
Az államférfi parentálja,
Megáldja a szentséges pápa.
És minden rendű népek, rendek
Kérdik, hogy ez mivégre kellett.
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Mért nem várta csendben a végét?
Miért, hogy meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.”
Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik –
Ők, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?
Angyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből.
Találkoztak ők már néhányszor
– A költő, a szamár, s a pásztor –
Az alomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A Csodát most is ők vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
Mondd meg nekik, –
mennyből az angyal
New York, 1956.
Kerkovits Gábor

Rejtvény
Ki mondja, kinek?
Lukács evangéliuma beszél legrészletesebben Jézus születéséről, illetve a megtestesülés eseményeiről. A rejtvényben szereplő
idézetek alapján meg kell állapítani, hogy ki
mondja kinek ezeket a mondatokat.
1 „Az Úr veled van.”
2. „Örömöd és vigasságod lesz ő, és sokan
örülnek majd a születésének.”
3. „Kegyelmet találtál Istennél.”
4. „Menjünk át Betlehembe!”

5. „Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az úr mondott neked.”
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében
adják le január 6-ig! A helyes megfejtők között
értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna
Alapítvány támogatásával. Az előző szám helyes megfejtése: 1. KERÉK: Szent Katalin – november 25.; 2. LILIOM: Szent Imre herceg – november 5.; 3. RÓZSA: Szent Erzsébet – november
19.; ANDRÁSKERESZT: Szent András – november
30.; LIBA: Szent Márton –november 11.

Instant katekézis
Az arany: a legismertebb és legjellegzetesebb nemesfém, a gazdagság és maradandóság jelképe.
A tömjén szemcsés, halványsárga–vöröses,
kevés illóolajat is tartalmazó
anyag. Tűzparázson elégve
szépen gomolygó, egyenesen fölfelé szálló és kellemes
illatú füstöt ad. Jelentősége a
mirhához hasonlítható. Átvitt
értelemben a lelki vigaszt, a
lélek betegségének gyógyszerét jelenti.
A mirha ősidők óta ismert,

keresett luxuscikk, gyógyeszköz, füstölő- és
kultikus szer. Az ószövetség a fölszentelés
kellékei között említi. Erős konzerváló ereje
miatt holttestek bekenésére szolgált. Gyulladáscsökkentő és vérzéscsillapító hatása miatt keleten
régóta alkalmazott gyógyeszköz. Borral keverve bódító ital,
melyet fájdalomcsillapításra is
használtak, a keresztrefeszítés
előtt az elítéltekkel itattak. Jézus nem fogadta el, mert teljes öntudattal akarta beteljesíteni keresztáldozatát.

MÛHELY – a biai hívek írásai
Magad vagy a szeretet
Hogyan köszönjük meg a te áldott fényed,
Mivel világítád ezt a csodás földet?
Ezt a csodás földet, amit adtál számunkra,
Gyarló embereknek életadására.
Fényed világítja utunk, ahol járunk,
Ahol járunk, utunkban mindenütt rád várunk.
S te eljöttél hozzánk, kisded képében,
De hatalmas isteni erőben.
Mikor leborultak eléd a pásztorok,
Már tudták szívük mélyén, hogy Te vagy megváltójuk.
Lelkükben felcsendült a hálaadás szava.

Fogadd el tőlünk is a hálaadás szavát,
Mint a pászotokét, kikre mosolyogtál.
Mosolyogj ránk is, űzd el a bánatunkat,
Védje drága fényed a családjainkat!
Szálljon szívünkbe szeretet és béke,
Ez legyen jöttödnek a megünneplése.
Mert magad vagy a szeretet, magad vagy a jóság,
Ezért vagy közöttünk szent karácsony napján.
Taníts meg bennünket hinni és szeretni,
Minden percben Urunk, hozzád közeledni.
Ölelj át bennünket, védelmezd hitünket,
tartsd meg, amíg élünk a szeretetünket. Amen!
Szegediné - Irénke
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Naptár
– A szentmise minden vasárnap 8-kor és fél
10-kor kezdődik.
– Adventben minden kedden és pénteken
roráté szentmise van a templomban reggel
6-kor. A résztvevőket a szentmise után reggelivel várjuk a plébánián.
– Pénteken este szentségimádást tartunk a
templomban.
– Szerda reggelente fél 9-kor zsolozsmát
imádkozunk a templomban.
– Fogadóórák időpontjai: hétfő, kedd, péntek:16.00 – 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.).
– December 16-án, 17 órakor a Pászti Miklós

Vegyeskar hagyományos adventi koncertje
lesz a templomban
– Az idei adventben is lesz lelkigyakorlat, december 8-től három egymást követő szombaton 16 órakor Száraz László, a Központi
Szeminárium spirituálisa segíti az adventi
készületünket. Mindenkit szeretettel várunk az etyeki templomban.
A karácsonyi miserend:
december 24.: du.5 órakor pásztorjáték
22.00: szentmise.
december 25.: 8-kor és 9.30-kor ünnepi
szentmise
18.00 szentmise Herceghalomban
december 26.: 9.30-kor szentmise
19.00 szentmise a Gizella-otthonban
december 31.: 17.00-kor hálaadó szentmise
január 1.: 9.30-kor ünnepi szentmise
18.00 szentmise Herceghalomban

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

Szentlecke

Evangélium

December 9.

Jer 33,14-16

1Tessz 3,12 - 4,2

Lk 21,25-28.34-36

December 16.

Szof 3,14-18a

Fil 4,4-7

Lk 3,10-18

December 23.

Mik 5,1-4

Zsid 10,5-10

Lk 1,39-45

December 25.

Iz 52,7-10

Zsid 1,1-6

December 26.

ApCsel 6,8-10, 7,54-59

December 27.

1Sám 1,20-22.24-28

Január 1.
Január 6.
Január 13.

Jn 1,1-18
Mt 10,17-22

1Jn 3,1-2.21-24

Lk 2,41-52

Szám 6, 22-27

Gal 4, 4-7

Lk 2.16-21

Iz 60,1-6

Ef 3,2-3a.5-6

Mt 2,1-12

Iz 42,1-4.6-7

Tit 2,11-14;3,4-7

Lk 3,15-16.21-22
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