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Eljött a Vigasztaló
Pünkösd, eredeti nevén, görögül pentekoszté, azaz ötvenedik. Ennyi nap telt el húsvét
óta, az apostolok ötven napja bizonytalanságban, félelemben, bezárkózottságban. Még
ha találkoztak is a Feltámadottal, tele voltak
értetlenséggel, tanácstalansággal. Velük mi lesz? Ők is a
kereszten végzik? Mennyire
nehéz nélküle, a Mester nélkül… És akkor, ebben a nagy
csüggedtségben szélzúgás
támadt, és lángnyelvek jelentek meg a bezárt térben a fejük fölött. Egyszerre kitisztult
minden, hirtelen eltűnt a félelem a lelkükből, és megtelt a szívük újra az Örömmel, amit a Mester
jelenlétében és a Feltámadás bizonyságakor
éreztek. Akkora volt a boldogság, hogy már
nem lehetett ezt titokban tartani, muszáj volt
kimenni az utolsó vacsora terméből, és hírül
adni mindenkinek az emberiség történelmének legnagyobb eseményét: a megváltottságunkat és az üdvösség ígéretét. Valóban eljött a Vigasztaló, és vele a megvigasztalódás
kegyelme.
Hányszor találkozunk mi is ilyen pünkösdi
vigasztalódással! Sokszor úgy érezzük, egyegy nehéz helyzetünkben, fájdalmunkban
nincs megoldás, ebből a veremből nem lehet
kikerülni. Aztán csak úgy, hirtelen eltűnik a borús felleg, és mintha nem is lett volna, megszűnik a bánat. És van, amikor csak az idő hozza a
változást, szép lassan tér vissza a derű a hos�szú, fájdalmas gyász után. Akárhogy is, gyors
hirtelenséggel vagy éppen lassú lépésekben,

de a legtöbbször bebizonyosodik, hogy minden útvesztőből van kiút, nem lehet feladni
a küzdelmet. Azt gondolom, a mindennapjainkban ilyenkor lehet legjobban felismerni a
Szentlélek jelenlétét. Ahol úgy érezzük, nincs
tovább út, Ő kézen fog minket, és rávezet az ösvényére.
A Szentléleknek azonban
nemcsak egyéneknek szóló, személyes hatása van. Az
első pünkösdkor is az Egyház
születését hozta, az igehirdetés által. A Szentlélek ajándékai úgy érnek hozzánk, hogy
azokkal mások felé, a közösség javára szolgálhatunk. Az
Izajásnál megjelenő hét ajándék is ilyen: a
bölcsesség és értelem, tanács és erősség, tudomány, a jámborság és az Úr félelmének lelke: mindegyikkel a közösségnek is segíthetünk: mit ér a bölcsességem, az értelmem, a
jótanács vagy éppen tudomány, ha nem segíthetek vele másokon? És Szent Pál is a lelki
adományok sokféleségéről tanít a Korinthusiakhoz írt első levelében, de ő is az Egyház
szolgálatában látja a Szentlélek hatásának
a célját, amikor a gyógyításról, prófétálásról
vagy a nyelveken szólásról beszél: „Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai.”
Pünkösd van. Az Egyház születésnapja, a
Szentlélek eljövetelének ünnepe. Kérjük a
Szentlelket, látogasson el hozzánk is, jöjjön el
közénk, töltsön el minket ajándékaival mindannyiunk, családjaink és egyházközségünk
örömére és vigasztalására!
G. Á.

Egerben énekeltünk
Izgalommal vegyes örömmel fogadtuk Szalai
Péter karvezetőnk év eleji bejelentését, mely
szerint kórusunknak, a biai Szent Anna Kórusnak megtisztelő lehetősége nyílt az Egri Bazilikában szentmise keretében énekelni.
Amikor a vendégszereplés pontos időpontja (május 18.) ismertté vált, lázas igyekezettel
vetettük bele magunkat a próbákba, a Péter
által kiválasztott – a dátum okán főként a húsvéti ünnepkörhöz kötődő – gyönyörű énekek
elsajátításába.

Nem volt könnyű dolgunk, hiszen a csütörtöki kóruspróbákon az erre az alkalomra szánt
művek mellett – húsvétra készülvén – a Passiót és az ilyenkor hagyományos énekeket is
szorgalmasan gyakoroltuk.
Az indulás napján a Gondviselés is velünk
volt, mert kétheti özönvízszerű esőzés után
ezen a szombaton elálltak az ég csatornái és
verőfényes napsütésre ébredtünk, amely végigkísért bennünket utunk során. Hálásak lehetünk ezért, hiszen a kora reggeli indulás és
az esti éneklés között így lehetőségünk adódott egy felhőtlen városnézésre, valamint az
egyházközség jóvoltából és támogatásával
két tartalmas programon is részt vehettünk.
Mindezek előtt – én személy szerint ezt tartom a nap egyik csúcspontjának – alkalmunk
nyílt vendéglátónk, Urbán Péter orgonakoncertjét és a bazilika Európa-hírű orgonáját –
amelyet hazánk legnagyobb egy szekrényben
levő orgonájaként tartják számon – testközelből megcsodálni.
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A délelőtti orgonakoncertet követően vendéglátónktól megtudhattuk, hogy az 1831 és
1836 között – mindössze öt év alatt épült Egri
Bazilika hazánk második legnagyobb temploma. Pyrker János László érsek, nagyhírű pátriárka építette, Hild József tervei alapján, egy
korábban itt álló kisebb templom helyére.
A Székesegyház első orgonáját az 1864ben elkészült új orgona váltotta fel, amelyet
az évek során folyamatosan fejlesztettek, míg
az ezredfordulóra az immár 104 regiszteres
orgona egy újabb, ötödik manuállal bővült.
Lélegzetvisszafojtva hallgattuk a bazilikát
ért villámcsapás történetét – aminek vendéglátónk is szemtanúja volt –, és amelynek
következtében a teljes orgonavezérlés megsemmisült, ezzel teret engedve az új, 21. századi technológiának – mely ebben a fenséges
hangszerben elrejtve van. Nem látható, de
hallható formában. Ez teszi lehetővé a legkülönbözőbb hangszíneken történő és a – gyakorlatilag – határtalan repertoár megszólaltatását.
Megható és lélekemelő érzés volt a Mester
orgonakoncertjét követően a Tanítvány csodálatos játékát hallgatni, amelyet többen is
megkönnyeztünk.
A lelki emelkedettség ezen állapotában került sor a Papnevelő Intézet ebédlőjében elköltött finom ebédre. Ezzel kapcsolatban meg
kell jegyeznem, hogy ilyen ízes zöldséglevest
már régen ettem.
A nap további részében – egy kis cukrászdai kitérővel – alászálltunk a város alatt húzódó egri pincerendszerbe, amely ékes le-

nyomata volt a város történetének. A „Város a
város alatt” című kiállítás fiatal tárlatvezetője
– szemléletes és humorral átszőtt – előadásának köszönhetően élményszerű betekintést
nyerhettünk az évszázadok óta itt élő emberek múltjába és a gyakran embert próbáló
mindennapjaiba.
Ezt követően – a 14. századi alapokon nyugvó – a valamikor az 1712 és 1730 között Erdődy
Gábor püspök által emeltetett reprezentatív
barokk palotát, a mai Érseki Palotát tekintettük
meg. Az egyháztörténeti kiállítás a lelki emelkedettségünket csak tovább fokozta.
Gyors próbát követően (amely színpompás díszletek között éppen egy esküvővel
egy időben zajlott) az esti szentmise kereté-

ben került sor a kórus énekes szolgálatára. A
hely szelleme és az egyedülálló orgona által
nyújtott zenei élmény kiváltságosos érzéssel
töltött el bennünket és a karvezetőnk közreműködésének köszönhetően szép éneklésre
sarkallt minket. A visszajelzés pozitív volt.
A szentmisét követő szeretetvacsora keretében mondott köszönetet a kórusnak Csizmadia István plébános atya és Szabó József
Béla atya, akivel – a nap méltó zárásaként – a
Könnyező Mária-kápolnában mondtunk hálaadó imát.
Köszönettel tartozunk az útért Szalai Péternek, a biai egyházközségnek, vendéglátóinknak, Egernek és a mennyei Gondviselésnek!
Ehmanné dr. Lukács Réka

Aki szépen énekel...
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében – kezdjük és zárjuk minden imádságunkat, s ezzel
bekapcsolódunk a Szentháromság életébe,
hiszen az egyedül igaz és szent Istenhez fordulunk. Ez szinte már automatikusan jön az
emberből, de jó az nekünk, ha keresztény életünk automatikusan működik?!
Szentháromság vasárnapján buzgón énekeljük a szentmisében, „Szentháromságnak
életem, halálom” (H 105.). Ez egyértelműen kifejezi, hogy amikor felkelünk, lefekszünk, dolgozunk, imádkozunk, szenvedünk, vagy épp
kísértésekkel küzdünk, az Úréi vagyunk. Vagyis Istent nemcsak imában, hanem munkában,
szenvedésben, a kísértésekkel való küzdelemben, tulajdonképpen egész életünkkel megdicsőíthetjük. „Szüntelen dicsérünk, érted ég mi
szívünk” – énekeljük az ének 2. versszakában.
A Szentháromsággal való kapcsolatunk
első állomása az volt, amikor szüleink elvittek
minket a templomba, és a pap megkeresztelt
bennünket. Ekkor a mennyei Atya gyermekei lettünk és az Egyház tagjai. A Fiúistennel
életünkben először akkor érezhettük közel
magunkat, amikor elsőáldozók lettünk, s magunkhoz vehettük az ő valóságos testét. A
Szentlélek Isten pedig akkor adta nekünk ingyenes ajándékait, amikor a bérmálás szentségében kértük őt, töltsön el minket karizmáival,

amelyeket mi az Isten dicsőségére és az emberek megszentelődésére szeretnénk használni.
Érdemes az Isteni Személyekről külön-külön is gondolkoznunk… Ki nekem az Atya?
Mit érzek, amikor Jézusra gondolok? A Szentlélek nekem adott ajándékait tényleg használom? Az Atyára általában úgy gondolunk,
mint a gyermek az apukájára, akiben való bizalma – jobb esetben – megingathatatlan. Aki
segít, aki megoldást ad, aki megvigasztal, aki
szeret, aki erős, aki biztos támpont az életben. A Fiúisten sokszor a barát képét juttatja
eszünkbe, aki előtt nincs titok, akinek mindenről bátran lehet mesélni, s aki tudom, hogy
tud segíteni, aki megért, hisz valóságos emberként a földön élt, ellenállt a kísértéseknek,
gyászában sírásra fakadt barátja halálakor, és
megannyi szenvedés után átélte a kínok kínját
a keresztfán. A Szentlélek pedig az a Személy,
akit Jézus megígért és elküldött, hogy megerősítsen bennünket, hogy megvigasztaljon,
s hogy adományaival még jobb keresztények
lehessünk ebben a zilált és mindenféle bálványt istenítő, szeretetlen világban.
Pünkösd és a Szentháromság ünnepe erősítse Istenkapcsolatunkat, hogy ne féljünk elveszíteni életünket, hiszen aki elveszíti azt, az
megmenti azt az örök életre.
Szalai Péter
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Verskápolna 26.
Keresztény Európa – rendhagyó rejtvény
Bizonyára nem sokan akadnak, akik megfejtenék, hogy ki, és mikor írta az alábbi verset. An�nyira aktuális, hogy akár kortársunk is írhatta volna.
Az úgynevezett keresztény Európa a teljes önfeladás korát éli. Itt most nem csak az iszlám
térhódításra gondolok, sokkal inkább önpusztításunkra. A családok és a gyermekvállalás támogatása helyett idegenekre költi pénzét, püspöki utasításra – hogy ne zavarja az iszlám hitűt – leveszi a keresztet a templomok tornyáról, gender-semlegesen átírja a Bibliát.
Hazám, keresztény Európa
Útálom és arcába vágom:
– Száz év, de tán kétezer óta
őrült, mocskos, aljas világ ez,
ez a farizeus Európa!
Kenyér s jog helyett a szegényt
csitítja karddal, üres éggel
és cinkos lelkiismeretét
avatag és modern mesékkel;
száz év, de már kétezer óta
hány szent vágy halt meg gaz szivében!
Hazám, keresztény Európa,
mi lesz, ha bukására döbben,
mi lesz, ha újra földre száll
a Megcsúfolt és Megfeszített,
s mert jósága, hite, imája
egyszer már mindent elveszített:
mi lesz, ha megjő pokoli
lángszórókkal, gépfegyverekkel,

vassisakos, pestishozó,
bosszúálló angyalsereggel?
Mi lesz, ha megjő Krisztus és
új országot teremt a földön,
ha elhullanak a banditák
s nem lesz több harc, se kard, se börtön,
ha égi szerelmét a földi
szükséghez szabja ama Bárány
s újra megvált – óh, nem a jók,
de a gonoszok vére árán:
hazám, boldogtalan Európa,
ha túléled a harcok végét,
elbírod-e még te az Istent,
a Szeretetet és a Békét?
A megoldás: Szabó Lőrinc, 1923
Kerkovits Gábor

Gondolatok az Eucharisztiáról
„Az ember megveti az Isten Bárányát, meggyalázza és lábban tiporja, ha, ahogy az apostol
mondja, Krisztus szent kenyerét nem különbözteti meg és külön nem választja egyéb ételektől
vagy művektől, vagy méltatlanul eszi, vagy, még
ha méltó is rá, közönséges és nem megfelelő módon élvezi. […] méltóan kell enni és inni; mert
aki méltatlanul veszi magához, az saját ítéletét
eszi és issza, mivel nem különbözteti meg az Úr
Testét.” (Assisi Szent Ferenc)
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Készüljünk az Úr napjára!
Hagyományosan Pünkösd után két héttel ünnepeljük az Oltáriszentségben velünk levő
Krisztust. Ezen a napon nagy pompával lépünk
ki az Eucharisztiával a templomon kívülre, hogy
megmutassuk a világnak az ünnepünk örömét.
Az ünnepet komoly készület előzi meg: a
férfiak gallyat gyűjtenek előző nap a négy sátorhoz, a hívek szirmokat, virágot, díszítésre alkalmas zöldet gyűjtenek. Vasárnap korán
reggel kezdődik a készülődés. A sátorvázakat
gallyal borítjuk, majd a lányok, asszonyok virággal díszítik. Virágszőnyeget raknak ki a szirmokból, ahol majd a szentségi Jézust hordozzák. A
szentmise után a körmenetkor férfiak viszik a
baldachint, a zászlókat és a gyertyákat, kislányok szórják az Oltáriszentség előtt szirommal
az utat.
Sok a feladat, de csodálatos dolog, ha hozzá tehetünk valamit ehhez a szép ünnephez.
Erre bíztatok mindenkit: vegyünk részt az Oltáriszentség ünneplésében és az előkészületekben, hogy minél szebb, felemelőbb lehessen az
Úr napja.

Bibliai rejtvény
Pünkösd
A Szentlélek ajándékai
A betűk között a Szentlélek hét ajándékai
közül ötöt rejtettünk el.
Melyek azok, amelyek benne vannak,
melyik kettő hiányzik?
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le július 7-ig! A helyes megfejtők között értékes könyvet sorsolunk ki
a Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejtése:
Én vagyok a jó pásztor, életem adom a
juhokért
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Instant katekézis
A Szentháromság (lat. Trinitas Sancta): az
egy, élő és igaz Isten misztériuma: Atya, Fiú és
Szentlélek, három személy egyetlen lényegben. A lét szempontjából mindenek kezdete,
az ősforrás, az Alfa, ugyanakkor a vég is, mindenek célja, beteljesedése, az Ómega. A megismerés szempontjából abszolút misztérium:
teremtett lény számára kimerítően soha meg
nem ismerhető.

A Szentháromság tökéletes szeretetközösség: az Atya tökéletesen szereti a Fiút, aki ezt
tökéletesen viszonozza, és kettejük tökéletes
szeretetének kiáradása a Szentlélek. A Szentháromságnak, mint tökéletes szeretetközösségnek a tökéletlen földi mása a család, amelyben a férj szereti a feleségét, aki viszontszereti
a férjét, s kettejük szeretetének gyümölcse a
gyermek. Törekedjünk a tökéletes szeretetre!

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 pénteken a szentmise előtt negyed 6-tól rózsafüzért 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. 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.).
– Június 23-án Úr napja: a körmenethez virágok, szirmok felajánlását, gyűjtését köszönettel kérjük.
– A biai búcsú július 28-án lesz.

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai – (pünkösd–évközi 14. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Jún. 9.

ApCsel 2,1-11

1Kor 12,3b-7.12-13

Jn 20,19-23

Jún. 16.

Péld 8,22-31

Róm 5,1-5

Jn 16,12-15

Jún. 23.

Ter 14,18-20

1Kor 11,23-26

Lk 9,11 b-17

Jún. 30.

1Kir 19,16b.19-21

Gal 5,1.13-18

Lk 9,51-62

Júl. 7.

Iz 66,10-14c

Gal 6,14-18

Lk 10,1-12.17-20
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