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Benned telik kedvem
Néhai kedves professzorom, Tarjányi Zoltán
beszélt arról, hogy 1967-ben a montreali világkiállításon a rendezők az egyik pavilon kijáratánál négy hatalmas táblát helyeztek el.
Az elsőnek a témája a bolygónk volt. A látogatók láthatták a földgolyó jól ismert képét,
a hatalmas óceánok és tengerek kékségét, a
kontinensek jellegzetes formáit, domborzatának ismert színeit, sőt a hatalmas képen még
a nagyobb városok jelölését is fel lehetett fedezni. A második tabló a naprendszert mutatta be, ahol a bolygók egymáshoz arányos méretben helyezkedtek el a Naptól való távolság
szerinti sorrendben, de az előző tablót kitöltő Föld csupán egy teniszlabda nagyságú kék
kör volt, amelyen nem lehetett felismerni már
a földrészek jellemző vonulatait. A harmadik
táblán a tejútrendszert rajzolták meg az alkotók. Ezen a táblán a mi naprendszerünk csupán egy kis pontocska volt, amit útmutató
segítségével lehetett csak megtalálni a millió
csillagot jelölő kisebb-nagyobb aranyló vagy
ezüstösen fénylő pötty között. A negyedik
tabló a csillagos eget mutatta be, de ezen a
tejútrendszert nem lehetett már jelölni, an�nyira apró foltja volt ez a feltételezett teljes
világegyetem tablónyi rajzának. A kiállítás hatása megdöbbentő volt. Emberek százai álltak
ott a táblák előtt, akiket letaglózott az emberi
lét kicsinysége, és a teremtett világ felfoghatatlan nagysága. Aztán később a pavilon kijárati tábláit le is kellett szedni, mert volt, akiben
hisztériás rohamot váltott ki ez a nehezen feldolgozható, látványos szembesítés.
Ahogy a világegyetem nagysága, végtelensége felfoghatatlan az emberi értelem előtt,
olyan elképzelhetetlen a teremtő Isten vég-

hetetlen nagysága is. Szemléljük őt a kinyilatkoztatás szavaiban, felfedezzük kezének
művét alkotásában, a teremtett világ szépségében, megsejtjük gondviselő jelenlétét életünk mozzanataiban, magunkhoz vesszük az
Eucharisztia titkában, de teljes nagyságában,
csodálatos misztériumának minden részletében nem érthetjük meg. Talán ezért volt az,
hogy a kereszténység első századait annyira megnehezítette a Jézus személyéről szóló
vita, amely arról szólt, hogy valóban Isten-e
Jézus, vagy a Teremtőnek csak egy prófétája. Ugyanis épp Isten végtelenségét hagyták
figyelmen kívül azok, akik Jézusban csak az
embert látták: nem ismerték fel a szeretetben
megmutatkozó vég nélküliségét, amelyről ezt
olvassuk Szent János evangéliumában: „Mert
úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát
adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne ves�szen, hanem örök élete legyen.”. Ennek a felfoghatatlan csodának egyik első lépése a megkeresztelkedés története. A végtelen nagyságú
Isten beállt közénk, bűnösök közé, hogy a bűn
sötétségéből őt követve kiléphessünk az örök
világosság fényére. Jézus, a bűn nélkül való
nem felülről jövő útmutatást ad nekünk, bűnösöknek, hogy hogy is kellene élnünk, hanem beáll közénk, kézen fog minket, a Jordán
vizében testvérünk lesz, és így vezet bennünket az Atya felé.
Fogjuk tehát a kezét, ne veszítsük el lépéseinek nyomát, hogy az Atyának engedelmeskedve, Krisztus által egykor ránk is érvényes
lehessen a mennyei szózat: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.”
Géczy Árpád

Egyházzenei siker a biai egyházközségben
Szalai Péter, egyházközségünk kántora az 52.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zenei
pályázatainak egyik nyertese
A Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus Általános Titkársága 2017 júliusában pályázatot írt ki az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus himnuszára,
szentségimádási énekre, mise-ordináriumra,
illetve a szentmise propriumára.
A kongresszus lelkipásztori előkészítésének
kiemelten fontos eleme a zenei előkészület.
A zenei pályázatokat bíráló zsűri tagjai:
Csanády Lőrinc hegedűművész, Dobszay
Benedek ferences szerzetes, Harmath Dénes
orgonaművész, Horváth Márton Levente zeneszerző, orgonaművész, Kiss Zsuzsanna zeneszerző, karvezető, Sapszon Ferenc karnagy,
zeneszerző, Tardy László karnagy, kántor,
Tolcsvay László zenész, zeneszerző (himnuszpályázat)
Mise-ordinárium pályázat
A mise-ordinárium pályázatra 52 orgonára és más hangszerekre írt mise-kompozíció
érkezett. A zsűri nem osztott ki I., II. és III. helyezést, hanem a legjobbnak ítélt nyolc művet díjazta, melyeket bizonyos szempontból
kiemelkedőek. Ezek a következők:
• Gável Gellért: Latin Mise Gitáron – Lelkesítő
hangvételéért
• Komesz Zsolt: Mise ordinárium – A gitáros
és orgonás nyelvezet virtuóz ötvözéséért,
újszerű fogalmazásmódjáért
• Kovács Szilárd: Missa Quinqueecclesiensis –
Kiemelkedő zeneszerzői megoldásaiért, különleges harmóniavilágáért
• Kovács Szilárd: Magyar mise – Kiemelkedő
zeneszerzői megoldásaiért, különleges harmóniavilágáért
• Nagy István: Missa Solemnis – Kiemelkedő
zeneszerzői megoldásaiért, különleges harmóniavilágáért
• Nagy István: Szent István mise – Magyar hagyományokban gyökerező hangütéséért,
biztos formálásáért
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• Szalai Péter: Mise ordinárium – A nép által való könnyű énekelhetőségéért (Szalai Péter „Biai mise” címen nyújtotta be szerzeményét-szerk.)
• Varga László: Magyar mise – Magyar hagyományokban gyökerező hangütéséért, biztos formálásáért
A szentmise propriumai
Felajánlási ének
Felajánlási ének kategóriában 15 pályamű érkezett. I. és III. helyezést a zsűri nem osztott ki.
II. helyezést értek el:
• Szalai Péter: Összegyűltünk oltárodnál
• Sillye Jenő: Kenyeret és bort hoztunk
Áldozási ének
Áldozási ének kategóriában a 19 dal közül:
I. helyezett
• Ács Dávid László: Világ, borulj térdre!
II. helyezett
• Gável Gellért: Krisztus Lelke
III. helyezett
• Szalai Péter: Áldunk Téged, Jézusunk
Kántorunk szerzeményei az idei évben
megjelenő új katolikus énektárban is megjelennek.
Szeretettel gratulálunk ehhez a nagyszerű
eredményhez!
Forrás: www.iec2020.hu

Év végi statisztika
Egyházközségünkben 2018-ban
20 keresztelő és 44 temetés volt.
11 gyermek lett elsőáldozó.
Templomunkban ebben az évben
2 pár kötött házasságot.

A Missziós keresztrôl
Ozsvári Csaba ötvösművész (1963-2009)
alkotása, a Missziós
kereszt a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus missziós szimbóluma. Az esztergomi bazilikában álló
tölgyfa kereszt 2007ben készült, közel
három méter magas, bronz borításokkal díszített. A keresztet a 2007-es Budapesti Városmisszió alkalmával állították fel először, majd
az esztergomi bazilika északi kereszthajójában nyert végleges elhelyezést.
Növényi ornamentikája a magyar honfoglalás kori ötvösség motívumait idézi. Díszítőelemei alapján historizáló mű; leveles-indás
mintázatában az ősi magyar életfamotívum
jelenik meg, a páva szimbólum megjelenítésével pedig ókeresztény stílusjegyeket is visel.
De a kereszt nemcsak egy – a történelmi múltunk stílusvilágát magán hordozó – egyedi ötvösmunka, hanem ereklyetartó is. Középpontjában, ezüst tokban Szent Kereszt-ereklye van
elhelyezve, melyet a leveles díszek fordulataiban magyar, ill. magyar vonatkozású szenMŰHELY – a biai hívek írásai

Ima
Látom, még nem teljesedett be bennem
az Isten akarata, ezért kell még élnem.
Hiszen tudom, ha már mindent teljesítettem, amit Isten a földön részemre elgondolt, nem fog sokáig száműzetésben
hagyni, mivel az én otthonom az ég. Ám
mielőtt hazamegyek, teljesíteni kell Isten
akaratát itt a földön, ez azt jelenti, állnom
kell a megpróbáltatásokat és a harcokat,
mert hiszek egy Istenben kiskoromtól
fogva, Isten lába elé borulva.
Czifra András

tek ereklyéi vesznek
körbe: Szent Adalbert
– Boldog Salkaházi
Sára – Boldog Batthyány-Strattmann László
– Szent Gellért – Szent
Imre – Szent István király – Szent László király – Szent Margit
– Szent Erzsébet – Kassai vértanúk – Boldog IV. Károly király – Szent
Hedvig – Zoborhegyi Szent Zoerard-András
– Zoborhegyi Szent Benedek – Szent Márton
– Boldog Gizella – Boldog Apor Vilmos – Boldog Romzsa Tódor – Boldog Meszlényi Zoltán
– Becket Szent Tamás – Boldog Brenner János
– Boldog Drinai Vértanúk – Boldog Gojdics Pál
Péter – Boldog Hopkó Bazil – Boldog Scheffler
János – Boldog Anton Durcovici – Boldog IX.
Ince pápa.
Ferenc pápa Rómában a magyar püspökök „ad limina apostolorum” látogatása alkalmával 2017 novemberében megáldotta a
2020-ban Budapesten megrendezendő 52.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK)
Missziós keresztjét.
Forrás: www.iec2020.hu

Instant katekézis
Szűz Mária Istenanyasága (ünnepe: január 1.): Máriában az anyaság nem egyszerűen
biológiai folyamat volt, hanem valóságos személyes, anya-gyermek viszony. A cím és a szóhasználat így hozzájárul Krisztus titkának és
Mária titkának mélyebb megértéséhez. Benne van annak elismerése, hogy Krisztusban
az isteni és az emberi természet valóban egységet alkot, vagyis embersége földi életének
első pillanatától kezdve egységben volt a Fiú
személyével. Továbbá Mária azt adta gyermekének, amit az anya adhat, de aki tőle született, az személyisége, énje szerint Isten volt, s
Mária ennek a személynek az anyja.
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Gondolatok az Eucharisztiáról
„És kenyér erősíti az ember szívét, hogy
felderüljön orcája az olajban” (Zsolt 103,
15), erősítsd hát szívedet azzal, hogy azt
a kenyeret lelkiként veszed magadhoz
és szíved orcáját felderíted. A tiszta lelki-

ismeretben váljon fedetlenné az orcád,
hogy az Úr dicsőségét, mint tükörben
szemlélhesd, hogy egyre nagyobb dicsőségre növekedj Krisztus Jézusban.
(Jeruzsálemi Szent Cirill)

Verskápolna 21. Boldog új évet
Ismét ugrott eggyel az évszám, már 2019et írunk. Sokan számvetést készítenek, mintha
ez a nap határkő lenne az életünkben, pedig
semmilyen komolyabb esemény, semmilyen
csillagászati jelenség nem kötődik hozzá.
Mondjuk, egy évvel megint öregebbek lettünk, megint egy évvel kevesebb van hátra.
Babits írja egyik utolsó versében:
„Már az év, mint homokóra, fordul:
elfogy az ó, most kezd fogyni az új,
s mint unt homokját a homokóra,
hagyja gondját az ó év az ujra.
Mennyi munka maradt végezetlen!
S a gyönyörök fája megszedetlen...”
Vannak, akiket a féktelen tobzódás helyett
meglegyinti a halál szele, mint Tóth Árpádot:
Most itt ülök, roppant hegyek közt,
Betegen a többi beteg közt,
Múltnak háttal, halállal szemközt.
Lesz-e máskép? várjam? ne várjam?
Lassan szétszéled a homályban
Bitang jószágom, kedvem, vágyam.
Nyomukban, mint fekete bundás,
Begyűrt süvegű öreg kondás,
Hallgatva ballag a lemondás.
S mégis, a csönd-paplanú télben,
Nagy nyugalom évadját élem Érzem, az Isten gondol vélem.
Adyt már az ősszel elgondolkodtatta a lehulló
falevelek látványa:
Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok.
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Füstösek, furcsák, búsak, bíborak
Arról, hogy meghalok.
Elért az Ősz és sugott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az úton
Tréfás falevelek.
De újévi köszöntő nem maradhat a sokadszori újrakezdés elhatározása, jókívánság nélkül:
Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév
reggelén
Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívből
ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke. –
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!
Kerkovits Gábor

Ökumenikus imahét 2019
Bevezetés a 2019-es év
témájába
„Az igazságra és csakis az
igazságra törekedj...”
(MTörv/5Móz 16,18-20)
A keresztények minden évben a világ minden táján azért gyűlnek össze, hogy imádkozva növekedjenek az egységben. Olyan világban tesszük ezt, ahol a korrupció, a kapzsiság
és az igazságtalanság egyenlőtlenséggel és
megosztottsággal jár. Az imáink egységesek
egy szétszakadozott világban. Ebben van az
erejük. Keresztényekként vagy közösségekként gyakran bűnrészesek vagyunk ugyan az
igazságtalanságban, mégis arra kaptunk elhívást, hogy egységben tanúskodjunk az igazság mellett, és Krisztus gyógyító kegyelmének eszközei legyünk a szétszakadozott világ
helyreállításában.
A Krisztus-hívők egységéért tartott 2019es ökumenikus imahetet az indonéz keresztények készítették elő. Indonézia 265 millió
lakosának kb. 86%-a muszlim, és így a világ
legnagyobb muszlim lélekszámú országa. A
népesség mintegy 10%-a azonban a különböző hagyományokat követő keresztény közösségekhez tartozik. (…)Az etnikai, nyelvi,
vallási tarkaságban az indonézeket a gotong
royong elve vezérli, vagyis szolidaritásban és
együttműködve élni. Ez azt jelenti, hogy vállaljunk közösséget az élet és a munka minden
területén, örömben és bánatban, és minden
indonézben a testvérünket lássuk.
Ezt a mindig is törékeny harmóniát ma
új veszélyek fenyegetik. Az utóbbi évtizedek gazdasági növekedése olyan rendszerre
épült, amelynek középpontjában a verseny
áll. Ez éles ellentétben áll a gotong royongból
fakadó együttműködéssel. A korrupció ezer
alakban üti fel a fejét. Megfertőzi a politikát,
az üzleti világot, és gyakran romboló hatással
van a környezetre. Különösen aláássa az igazságszolgáltatást és a jogalkalmazást. Azok,

akiknek az igazságosságot kellene támogatniuk és a gyengéket védelmezniük, túl gyakran ennek ellenkezőjét teszik.
Következésképpen a gazdagok és a szegények közötti szakadék egyre mélyül, és a
gazdag erőforrásokkal rendelkező országban botrányos módon sokan szegénységben
tengődnek. Egy régi indonéz mondás szerint
„A rizzsel teli csűrben éhen pusztul az egér”.
Emellett bizonyos etnikai és vallási csoportok gyakran oly szinten kötődtek a vagyonhoz, hogy ez feszültségeket táplált. A közösségeket egymás ellen fordító radikalizálódás
fokozódik. Ezt a közösségi média visszaélése csak súlyosbítja azzal, hogy démonizálja
az egyes közösségeket. Egy ilyen környezetben a keresztény közösségekben újra tudatosult az egység fontossága, és közös elkötelezettséggel, együttesen emelik fel szavukat
az igazságtalanságok ellen. Amellett, hogy
szembesülünk ezekkel az igazságtalanságokkal, keresztényként kötelességünk megvizsgálni, hogy nekünk mi részünk van ezekben. Csak akkor tehetünk bizonyságot arról,
hogy megéljük az egységet a sokféleségben,
ha szem előtt tartjuk Jézus imádságát, „hogy
mindnyájan egyek legyenek”. Csak a Krisztusban megélt egységünk által leszünk képesek
felvenni a harcot az igazságtalansággal szemben, és szolgálni az attól szenvedő áldozatok
javát. (…)
Az igazságtalanság nemcsak az indonéz
társadalmat széttagoló megosztottságot
mélyítette el, hanem az egyház töredezettségét is. Bűnbánatot tartunk a megosztó igazságtalanság miatt, de keresztényként hiszünk
Krisztus erejében is, amely bocsánatot és gyógyulást ad. És így a kereszt alatt egyesítve találjuk magunkat, kérve kegyelmét, hogy vessen véget az igazságtalanságnak; és irgalmát
azokra a bűnökre, amelyek megosztottságunkat okozzák.
Forrás: www.meot.hu
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Naptár

Bibliai rejtvény

- A szentmise minden vasárnap 8-kor és fél
10-kor kezdődik.
- Minden kedden és pénteken szentmise van
a templomban este 6-kor. A szentmisék
előtt negyed 6-tól rózsafüzért imádkozunk.
- 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, 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.).

Stóladíjszabás
Tájékoztatjuk a kedves Testvéreket, hogy
a stóladíjak emelkedtek 2019. január
1-jétől. A szentmisék stóladíja 3.000 Ft-ra
nőtt, s egyéb változások is érvénybe léptek. Bővebb tájékoztatást örömmel nyújtunk Önöknek a plébánián.

Szent vizek a Bibliában
Rejtvényünkben nevezetes, „szent vízhez kötődő eseményeket sorolunk fel. Mi a neve a
víznek, amiről szó van?
1. Mózes kosárral úszott a tetején:
2. Ebben a folyóban keresztelt Szent János:
3. Ennek a vize adott munkát a halász apostoloknak:
4. Ennek a völgye mellett van az Olajfák hegye:
5. Ennek a tavában mosdott meg a vak, akit Jézus meggyógyított:
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében
adják le február 3-ig! A helyes megfejtők között
értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával. Az előző szám helyes
megfejtése: 1. GÁBRIEL Máriának.; 2. GÁBRIEL
Zakariásnak; 3. GÁBRIEL Máriának.; 4. PÁSZTOROK egymás közt; 5. ERZSÉBET Máriának
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: 2019. február 3.

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai – (Urunk megkeresztelkedése – évközi 5. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Jan. 13.

Iz 42,1-4.6-7

ApCsel 10,34-38

Lk 3,15-16.21-22

Jan. 20.

Iz 62,1-5

1Kor 12,4-11

Jn 2,1-11

Jan. 27.

Neh 8,2-4a.5b.8-10

1Kor 12,12-30

Lk 1,1-4;4,14-21

Febr. 3.

Jer 1,4-5.17-19

1Kor 12,31–13,13

Lk 4, 21-30

Febr. 10.

Iz 6,1-2a.3-8

1Kor 15,1-11

Lk 5,1-11
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