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Húsvét elé
Húsvét ünnepére készül az Egyház. Leg
nagyobb ünnepünkre, amely hitünk
központi eseménye, az egyházi év kö
zéppontja. Az Apostolok Cselekedetei
az ősegyház életéről beszámolva a kö
vetkezőket írja: „Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk, Jézus feltámadását, és mindnyájan bőségesen részesültek
a kegyelemben.” (ApCsel 4.33) A II. Vati
káni Zsinat pedig a húsvéti misztérium
ról a következőképpen tanít: „Az ember
megváltásának és Isten tökéletes megdicsőítésének művét az Úr Jézus teljesítette be, elsősorban áldott szenvedésének, a
halálból való föltámadásának és dicsőséges mennybemenetelének húsvéti misztériuma által. Így halálával halálunkat
megtörte, és az életet föltámadásával újjászerzette.” (SC 7) A keresztény ember
életének forrásának – a történelem fo
lyamán mindig – a húsvétot tekintette
és tekinti ma is.
Az év vasárnapjai húsvét vasárnap –
Urunk feltámadása – miatt ünnepek a
számunkra. Az év péntekjei nagypéntek
– Urunk szenvedése – miatt bűnbánati
napok. Minden szentmisében a húsvéti
eseményt hozzuk közel magunkhoz.
Az ünnepet bár közösségben ünne
peljük, mindenképpen személyesen kell
megélnünk, hiszen mindannyiunknak
személyesen szól. A ünnepi készületben
a nagyböjti időszak volt a segítség szá
munkra. Ebben az időszakban lehetősé

günk volt az imádság, a böjt és a jó cse
lekedetek gyakorlásával a szívünkben
helyet készíteni Istennek, egyre inkább
vele élni az életünket. Az ünnep sze
mélyes megélésében pedig a nagyheti
szertartások lesznek a segítségünkre. A
nagyhét folyamán egyre inkább Jézus
hoz kapcsolódva tudjuk majd felidézni
a történelmi eseményeket, hogy egyre
inkább Jézussal együtt járjunk éltünk
útjain.
Virágvasárnap Jézus ünnepélyes jeru
zsálemi bevonulására emlékezünk, ami
kor az ujjongó tömeg pálmaágakkal
köszöntötte a szamárháton érkező Mes
siást, a béke királyát.
Nagycsütörtökön az utolsó vacsorát
idézzük fel, amikor Jézus meglapította
az Oltáriszentséget és megmosta a ta
nítványok lábát, majd kiment az Olajfák
hegyére, ahol elárulták és elfogták.
Nagypénteken elítélésére és kereszt
halálára emlékezünk.
Húsvét vasárnap pedig megünnepel
jük, hogy Jézus legyőzte a halált, feltá
madt és él.
Szívből kívánom mindannyiunknak,
hogy az idei húsvéti ünnep által is egy
re inkább meg tudjuk élni a hit örömét,
Isten személyes szeretetét, hogy életünk
Jézus feltámadásáról tanúskodjon, és
mindnyájan bőségesen részesüljünk a
kegyelemben.
Péter atya

Keresztút és szenvedés
Néhány héttel ezelőtt feleségemmel Győrben
töltöttünk egy szombati napot. Felkerestük a
város néhány nevezetességét, és mivel rég jár
tunk ebben a városban, örömmel fedeztük föl a
kellemes sétára alkalmas kis utcákat, a korszerű
elvárásoknak megfelelő múzeumokat, tárlato
kat. Így jutottunk be a város egyik új kiállításá
ra, a készülő városi keresztút stációinak bemu
tatására. Most, a közelgő nagyhéten a belváros
különböző pontjain helyezik el a keresztút 14
állomását, kortárs győri képzőművészek másmás technikával készült alkotását. Csodálatos
élmény volt látni Jézus szenvedéstörténetének
különböző látásmódját. Mintha azt üzennék a
stációk, hogy mindenkit külön szólít meg és
vált meg Jézus Krisztus. Ahogy az életünk is kü
lönböző, úgy a szenvedéssel és a majd a végső
állomáson Megváltónkkal is személyesen fo
gunk találkozni.
A kiállítás egyik falán Pilinszky János írása
volt olvasható, Hitünk iskolája címmel. Nagyhét
elé ebből az írásból idézek néhány sort:
„A nagyböjti időszak, végén Jézus kereszthalálával és föltámadásának dicsőségével, az egyházi
év legfontosabb fejezete. Hitünk legélesebb kont-

rasztjait egyesíti magában, s oldja fel végül valamennyiünk feltámadásának reménységében.
Bűn és lemondás, szenvedés és öröm, halál és
föltámadás: hitünk és életünk minden színe jelen
van itt, s méghozzá a maga teljességében, legtelítettebb állapotában. A szenvedés itt kapja meg
végérvényes jelentését a bűn rettenetes valóságával való összefüggésében. Eszerint a lemondás
egyszerre jelenti az öröm és a szenvedés iskoláját. Ha nem volna szenvedés, talán örökre megmaradnánk a bűn állapotában. De a csapások
kimozdítanak a rosszból. Ezért beszélhetünk a
szenvedés kegyelméről, s a szenvedésről, mint az
igazi öröm kezdetéről.
Ugyanakkor a szenvedés sokkalta intenzívebb
valami, semhogy a legmélyebb hit is e földön
megfoszthatná realitásától. A szenvedés elől a
hívő éppúgy nem térhet ki, mint a hitetlen. A hit
a szenvedéseknek csupán vállalásában, elviselésében lehet segítségünkre.
A lemondás így a szenvedések iskolája, a szenvedés viszont – kisegítve a bűnből – az igazi
örömre készít fel bennünket.”
G. Á.

Gondolatok az Eucharisztiáról
„Szívünkkel hisszük és szánkkal megvalljuk, hogy
az Úr asztalán fekvő kenyér csak a végbement konszekráció előtt kenyér. Magában a konszekrációban viszont az Istenség kimondhatatlan ereje által
a kenyér természete és szubsztanciája átváltozik
a Test természetévé és szubsztanciájává, de nem
akárkinek a testévé, hanem azzá a testté, mely
a Szentlélektől fogantatott, Szűz Máriától született, amelyet érettünk és üdvösségünkért megostoroztak és a keresztfán magasba emeltek, majd
a sírban feküdt, harmadnapra föltámadta halottak közül és az Atya jobbján ül.
Ugyanúgy hisszük, hogy a kehelyben vízzel kevert és megszentelésre kitett bor valóban és lényegileg átváltozik azzá a Vérré, mely a katona lándzsája által az Úr
oldalsebéből a világ megváltásáért a mi boldogságunkra kifolyt.”
(Roueni Boldog Maurilius)
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Egy régi kép margójára
A képen a húsvét ünnepi körmenetekben
1949. évben részt vevő biai Dévai Gyulal da
lárda, a Weinacht-féle fúvószenekar, az egy
házi énekkar Horváth Sándor káplán vezeté

sével, akik nemcsak testileg, lelkileg is részt
vettek minden nagy ünnepen.
Körmenetben elsőknek a diákok, majd őket
a leánykör követte nemzetiszín ruhába öl
tözve, Schneider néni vezetésével. Utánuk a
férfiak és Angeli András esperes úr a minist
ránsaival. Jobbról-balról az egyházközség kép
veselői, utánuk a Rózsafüzér Társulat több sor
ban és a hívek sokasága. Minden csoportnak
külön megvolt a lobogója. A nagy ünnepsé
gek után a képviselő-testület vezetője, Szeitz
úr megvendégelte a férfi csoportokat a mozi
helyiség folyosóján, nagyon nehéz években is
átérezték a hívek Jézus keresztfahordozást, ér
tünk vállalt szenvedését. Azokban az években
a vallásos embereket üldözték, mégis kitartóan
hitüknek megfelelően éltek, nagy öröm, hogy
a az utóbbi évtizedben az emberek lelkében
újból felébredt a hit és a szeretet, mindannyian
dicsőségben ünnepeljük Jézus feltámadását.
Czifra András

Aki szépen énekel...
A Hozsanna 233., 234. (Magyar kis-misék), 251.
és 252. (Magyar gyászmisék) énekszámai alatt
több éneket is találunk. Az eligazodásban se
gítségünkre lehet, hogy az énekszámtáblán az
adott szám a szentmise mely részét jelöli. Pl. a
233e jelű ének (Felajánljuk néked) már régeb
ben bekerült a repertoárba, de egy ideje már is
merkedünk a 233h énekkel is. Segítségünkre le
het, hogy a dallamot jól ismerjük a 414-es ének
alapján (Ura intésére figyel a hű szolga), rokona
a Dicsérjük Jézus szentséges szűz Anyját c. ének
nek, és valamiféle kapcsolat áll fönn a dallam és
Tinódi L. S. Jázon és Medea c. műve között is.
Mindezen túl számunkra sokkal fontosabb
a szöveg. Miért is? Mert a templomban mindig
szöveget, vagyis imát éneklünk. Nem dúdolunk
és semmiképp nem lá-lá-zunk… A dallam pe
dig az ima szövegét segíti, hogy az még mél
tóbban szólalhasson meg a liturgiában. A kettő
kapcsolata persze korántsem mellékes, de ezen
téma túlnő e cikk lehetőségein.

Az ének szövegét szeretettel ajánlom elmél
kedésre: „Itt a perc, az áldott, melyre szívem vá
gyott. Lelkem, íme, tárva, Üdvözítőm várja. Jöjj
szívembe, kérlek, csak tebenned élek. Hogyha
itt vagy nálam, telve minden vágyam.” Mi ez, ha
nem annak a hívő léleknek imája, amely a szent
mise lényegét magában foglalja? Itt vagyunk a
templomban, lelkünk várja az Úrral való talál
kozást, amely szívünket felülmúlhatatlan égi
boldogsággal tölti el. „Add, hogy el ne térjek,
ösvényeden éljek; kerüljem a vétket, szolgálja
lak Téged. Minden kísértésben szent malasztod
védjen, hogy a harcot álljam életben s halálban.”
Jézus, akivel a szentáldozásban találkozunk
meg is adja nekünk az erőt mindehhez.
Az idei Húsvéti idő legyen kegyelmi időszak
számunkra! Vegyük észre, mit rontunk el nap
mint nap, akarjuk másként, jobban alakítani
életünket, és akarjuk észrevenni személyes hi
báinkat, amelyektől Jézus segíteni fog megsza
badulni!
Szalai Péter
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Verskápolna 24. – Harmadnapra…
Igen, harmadnapra. Megtörtént, ami még soha a történelemben. Ezért nehéz is hinni, mert csak
egy volt. Akik vele voltak, azok se nagyon hitték. Add Uram, hogy mint azoknak ott Emmaus
felé, nekünk is felnyíljon a szemünk, felismerjünk a kenyértörésben.
Bajor László: Szívedben kell feltámadnia!
Már harmadnapja ma, hogy eltemettük,
s nem jött felőle, csak egy kósza hír!
Utunkat így hát hazafelé vettük,
s az este immár Emmausban ér.

Ha nem jöttél volna, te csodás szavú ,
mi sírtunk volna, mint két kisgyerek.
De szívünk most már nem oly szomorú.
„Én sejtem már!” .... „Én hinni is merek!”

Térjél be hozzánk, ó áldott idegen,
ki együtt jöttél s fáradtál velünk,
pihenj meg kissé nálunk idebenn,
megosztjuk veled mustunk, kenyerünk.

Az asztalfőre leült az idegen,
s kovásztalan kenyerét megtöri.
Az arca komoly, szenvedő, színtelen s a szőlő levét most felemeli.

Minden, mit az úton Róla beszéltél,
szívünkben boldog érzetet fakaszt.
Kérünk, ha teheted, jöjj , még beszéljél,
hisz minden szavad oly csodás malaszt.

Most! E pillanatban nyílt meg a szemük!
De már el is tűnt, mint egy látomás.
„Valóban Ő, az Úr Jézus volt velünk!”
Számunkra most volt a feltámadás!

Mi szívünkben Őt úgy eltemettük,
s búsultunk rajta egész szombaton.
Ma reménytelenül útnak eredtünk,
s nyomunkban a bú, az aggodalom.

Mert mit sem ér az ábránd és a kultusz,
ha valósággá nem válik hitünk!
Majd ha szívünkben feltámadott Krisztus,
Akkor támad fel Krisztusban szívünk!
Kerkovits Gábor

A 2018-as zárszámadás és a 2019-es tervezett költségvetés
A 2018-as költségelszámolás:
I: Bevételek:
Saját bevételek

Egyházi hozzájárulás

3 148 540 Ft

Persely

3 246 435 Ft

Egyéb bevételek (stóla, adományok stb.)
Támogatások

Önkormányzat, egyházmegye

Egyéb sajátos bevétel
Célgyűjtések

2 310 300
1 505 354 Ft
2 286 374 Ft

Karitász, „Péterfillér”, missziók, egyházi iskolák stb.
Összesen:

627 715 Ft
13 124 708 Ft

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

8 231 468 Ft

A 2019-es tervezett költségvetés:
I: Tervezett bevételek:

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

12 797 000 Ft

II. Tervezett kiadások

Plébánia, templom, temető, bérjellegű kiadások stb.

12 089 340 Ft
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Instant katekézis
A szent csend a liturgiában való részvé
tel kifejezési módja. Már az ókori rómaiak
és görögök az áldozatbemutatás legfonto
sabb perceit csenddel vették körül, eufémia.
A latin szertartásban hagyományosan az Úr
felmutatást és a szentáldozást kísérte szent
csend, melyre csengőszó figyelmeztette
a résztvevőket. A szentségimádás is szent
csendben történik. A II. Vatikáni Zsinat elren

delte, hogy „a tevékeny részvétel előmozdí
tása érdekében gondot kell fordítani a nép
akklamációira, feleleteire, zsoltározására, an
tifónáira, énekeire, cselekményeire, mozdula
taira és testtartására. A maga idejében szent
csendet is kell tartani.” Ennek értelmében a
homília után és a szentáldozás után a közös
ség jellegétől függően tartunk hosszabb-rö
videbb szent csendet.

Bibliai rejtvény
Nagyheti szertartások
A liturgia jellemző eszközei alapján kell meghatározni a táblázat sorait, majd a színezett
négyzeteket összeolvasva kapjuk a rejtvény megfejtését.
1.
Dísztelen oltár (nagycsütörtök)
2.
Keresztelőkút, gyertya (nagyszombat)
3.
Parázs, gyertya, szenteltvíz (nagyszombat)
4.
Krizma, olaj (nagycsütörtök)
5.
Vizes tál, kancsó, kendő (nagycsütörtök)
6.
Zászló, monstrancia (nagyszombat)
7.
szólisták és kórus. (nagypéntek)
8.
Leplétől megfosztott feszület (nagypéntek)
9.
Stációképek (nagypéntek)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le május 5-ig! A helyes megfejtők között ér
tékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejtése: 1. B; 2. D; 3. E; 4. A; 5. C
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Naptár
– A szentmise minden vasárnap 8-kor és fél
10-kor kezdődik.
– Minden kedden és pénteken szentmise van
a templomban este 6-kor. Kedden és pénte
ken a szentmise előtt negyed 6-tól rózsafü
zért imádkozunk a templomban.
– 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. Szeretet
tel várjuk az énekelni szeretőket.
– Fogadóórák időpontjai: hétfő, kedd, pén
tek:16.00 – 17.30.
– 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.).

Nagyhét és húsvét liturgikus rendje:
– nagycsütörtök: olajszentelés a székesfehér
vári székesegyházban: 10.00
Utolsó vacsora szentmise: 17.00
utána virrasztás
– nagypéntek: keresztúti ájtatosság a temető
ben 15.00
nagypénteki szertartás: 18.00
– nagyszombat: a szentsír látogatása: 9 órától
szentmise: 19.00
utána körmenet
– húsvét vasárnap: ünnepi szentmisék a vasár
napi miserend szerint
– húsvét hétfő: szentmise fél 10-kor

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 – (virágvasárnap – húsvét 4. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

április 14.

Iz 50,4-7

Fil 2,6-11

Lk 22,14-23,56

április 21.

ApCsel 10,34a.37-43

Kol 3,1-4

Jn 20,1-9

április 28.

ApCsel 5,12-16

Jel 1,9-11a.12-13.17-19

Jn 20,19-31

május 5.

ApCsel 5,27b-32.40b-41

Jel 5,11-14

Jn 21,1-19

május 12.

ApCsel 13,14.43-52

Jel 7,9.14b-17

Jn 10,27-30

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. május 5.
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