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Szentek közössége
Katolikus sajátosságunk egyik legszebb vonása a hitvallásunkban megfogalmazott bizonyosság, hitünk a szentek közösségében.
Hitünk abban, hogy az élet folytatásaként
már sokan vannak „odaát”, a boldog színelátás örömében. Hogy talán nekünk is van még
ott helyünk, és hogy épp úgy van értelme
az egymásért mondott imádságnak, mint a
szentjeinkhez forduló fohászainknak: „könyörögjetek értünk”, illetve a halottainkért mondott imádságunknak: „könyörülj rajtuk!” Ebben a hitvallási szakaszban találkozik a mai
hívek zarándok egyháza a mennyek országában örvendező megdicsőült egyházzal és a
tisztítóhelyen várakozó szenvedő egyházzal.
Közösséget alkotunk, hisz a kereszténység közösségi vallás, ezért Egyház.
Novemberben a Mindenszentek ünnepével, a halottak napjával ezt a földi életen
túlmutató közösséget élhetjük át, amikor a
szentek közbenjárását kérjük, és elhunyt szeretteinkért imádkozunk. Bármennyire is fájdalmas a sír mellett állva átérezni a hozzánk közel
állók elvesztését, ez a két nap mégis az ÉLET
ünnepe, az életé, amelynek nem szab gátat a
halál, amely Krisztus kereszthalála és feltámadása által nekünk is megadatik. Közeledve az
egyházi év végéhez, ezeken a végső dolgokon elmélkedünk a szentmise olvasmányai
segítségével is. A mai evangélium viszont
épp arra mutat rá, hogy ne földi módon, a saját elképzeléseinket próbáljuk Isten végtelen
titkára ráerőszakolni. A mennyek országában
valami egészen más, a földi élethez nem hasonlítható boldogsággal találkozunk, ahol a
földi problémák nem léteznek tovább. Jézus
nem fejti ki a részleteket, csak annyit mond
erről, hogy olyanok leszünk, mint az angyalok. És ez illeszkedik azokhoz a példázataihoz,

amelyben elmondja, hogy ami a mennyek
országában vár minket, az valami nagyon jó
lesz: olyan kincs, amiért érdemes eladnunk
mindenünket, olyan kincs, amihez minden
más kincs fel sem ér. Ezért furcsa, hogy a feltámadás hitét elutasító szaddúceusok a hét
testvér nyakatekert, kötözködő problémájával próbálják nevetségessé tenni a túlvilágról
vallott hitünket.
Viszont hogyha elfogadjuk a szentek közösségét, akkor Isten országát már itt a földön közösen kell építenünk. Mi is egymásra
vagyunk utalva közös dolgainkban: imádságainkban, egymáson való segítésünkben, és
a közösség anyagi ügyeiben is, ami az anyagi
közösségvállalásban is megmutatkozik. Nagyon fontos, hogy a közösséghez tartozásunkat az anyagi felelősségvállalásban is kifejezzük, hiszen ennek segítéségével léphetünk
előre, ennek segítségével szervezhetjük közös programjainkat, támogatatjuk közösségeinket, óvhatjuk a ránk hagyott értékeket,
és fejleszthetjük a plébániai életet. Bizony,
ehhez is összefogás kell: minimálisan a közösségért mondott imával és az egyházi hozzájárulás éves befizetésével. Ennek az egyházi
év végén most van ideje. Minimális mértéke
évek óta változatlan:
Egyedülállóknak 5.000 Ft, házaspároknak
9.600 Ft, egyedülálló nyugdíjasoknak: 3.000
Ft, nyugdíjas házaspároknak 5.400 Ft.
A befizetést átutalással az újság Naptár rovatában megjelölt számlaszámra vagy készpénzzel a plébániai fogadóórán fizethetjük.
Érezzük át a közösségi felelősségünket,
hogy a szentek közössége ebben a gesztusunkban is megnyilvánulhasson!
G.Á.

Karitász hírek
„Istenünk, te megadtad Árpád-házi Szent Erzsébetnek, hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. Közbenjárására add, hogy mi is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat minden testi-lelki bajukban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen”
Világszerte a legismertebb magyar szent Árpád-házi Szent Erzsébet,
az önzetlen felebaráti
szeretet, a jótékonyság
példaképe. Ilyenkor szokás, hogy a templomokban megszentelt „Szent
Erzsébet-kenyeret” a vasárnapi szentmisék után
a karitász önkéntesei
szétosztják, ami egyben figyelemfelhívás arra,
hogy az önzetlen segítség mindannyiunk feladata, kötelessége.
Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe környékén a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
minden évben körlevelet intéz a hívekhez,
melyben mindannyiunkat a felebarátaink
iránti gondoskodó figyelmességre buzdít.
Ennek szellemében a Katolikus Egyház országos gyűjtést is szervez november 24-én,
vasárnap a Katolikus Karitász javára. A perselypénz egy részével, 40 %-kal a biai karitász
csoport rendelkezik, amit a helyi rászorultak
megsegítésére fordítunk.
Karitász csoportunk több mint 10 éve működik, azóta segítjük – különböző progra-

mokon keresztül – a nagycsaládosokat, betegeket, egyedül élőket, rászorultakat. Ez
nagyrészt annak köszönhető, hogy adománygyűjtések alkalmával a hívek nagylelkűen támogatnak bennünket.
Az idei esztendőben ismét megszervezzük
advent első vasárnapján, december 1-jén, a
jótékonysági vásárunkat a templomudvarban.
A szentmisék után szeretettel várjuk a kedves híveket agapéval egybekötött vásárunkra,
ahol adventi koszorúkat, házi süteményeket,
és egyéb felajánlásokat, kézműves ajándékokat kínálunk.
Idén is folytatatjuk az „Egymillió Csillag a
Szegényekért” európai szolidaritási akciót,
melynek célja világszerte közös: az összetartozás szellemének, az emberi szolidaritás érzésének erősítése, figyelemfelhívás a társadalom peremére szorultak felé. Ma már 15
ország kapcsolódik be aktívan ebbe a programba. A jótékonysági vásáron lehet a gyertyákhoz hozzájutni.
A befolyt összegből karácsonyi ajándékcsomagokat állítunk össze a nehéz helyzetben
élő családoknak, időseknek.
Szeretettel várjuk a kedves híveket!
Biai Katolikus Karitász csoport

A szentségimádás iskolája
Röviden: 12 találkozó Jézussal. Annak
idején a tanítványok kérték Jézust:
„Mester, taníts minket imádkozni!” Te is
biztosan szívesen beszélgetnél Istennel, szívesen lennél vele kapcsolatban,
de a kommunikáció nem is olyan kön�nyű. Az istenkapcsolat fejlődésében
ad segítséget a szentségimádás iskolája. 12 alkalom, 12 megközelítése az
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imádságnak. Ha Te is szeretnéd megtanulni ezt a fajta kommunikációt, ha
vágysz arra, hogy meghalld Isten szavát, ha mélyebb kapcsolatot szeretnél
kialakítani Jézussal, az Isten Fiával, akkor a szentségimádás iskoláját Neked
találták ki. Első alkalom: november 27.
18 óra, téli kápolna.
Szeretettel várunk!

Aki szépen énekel...
„Jézus Krisztus drága, piros vére hulljon le a
szenvedő lelkekre, kik tisztulás helyére ítélve
fájdalmak közt várnak segítségre. Kérünk, Jézus, öt mély sebeidért, a keresztfán kiontott
véredért: szabadítsd a szenvedő lelkeket, nyisd
meg nekik a magas egeket!” (ÉE 348.)
November az utolsó őszi hónap. Egyrészt
a természet is búcsúzik, lehullnak a falevelek, eltűnnek a meleg színek, és lassanként
beköszönt a tél. Másrészt mi emberek is búcsúzunk: lassan számot kell vetnünk a lassan elmúló esztendővel. Átgondoljuk, mit
is tettünk jól, mit mulasztottunk el… Az elmúlás gondolatát, mint a november hónap
„drámai” nyitánya, a kettős ünnep- illetve
emléknap is felerősíti bennünk. Egyrészről
ünnepelünk, hiszen szeretteink – reményeink szerint – már a mennyben vannak, és

bár számunkra az ő hiányuk teljes mértékben talán soha fel nem dolgozható, s csak
az örök életben szűnik meg; másrészt emlékezünk: mennyi mindent kaptunk tőlük,
azoktól, akik már nincsenek e látható világban. Nagy Szent Gergely, Szent Ágoston és
Szent Tamás is egyöntetűen tanítja, hogy a
földön tapasztalható legnagyobb szenvedés
is jóval csekélyebb, mint a tisztítótűz legkisebb (!) szenvedése. Éppen ezért éljünk a kegyelem adta lehetőséggel és imádkozzunk
minél többet a szenvedő egyház tagjaiért,
hogy Isten mielőbb részesítse őket az örök
boldogságban. Egy lehetőség a fent idézett
ének szövege is, a másik pedig az elhunytjainkért nyerhető teljes búcsú. Imádkozzunk
buzgó szívvel értük!
Szalai Péter

Köszönet az oltárterítôkért
A templomok legszebb díszei általában a
hívek adományaihoz, nagylelkűségéhez és
legértékesebb módon, munkájukhoz köthető. A régi faragások, a csodás kézimunkák
ilyenkor mintha évtizedeken, sőt századokon át őriznék azt az állhatatos imádságot,
amelyek a szorgos kezek munkáját kísérték.
Így van ez a mi templomunk ékeivel is, amelyek közül a legfrissebb a húsvétkor először
kihelyezett többrészes, horgolt oltárterítő-garnitúra.
A csodálatosan szép oltárterítőket Tóth
Sándorné Marika néni készítette. Marika
néni közel egy évig dolgozott a gyönyörű,
finom horgolással készített oltárterítőkön,
melynek összeállításában lánya, Némethné
Tóth Ágota segített, s elkészültével művészi
munkájukat a Biai Egyházközségnek adományozták.
Marika néni a kézügyességét édesanyjától
örökölte. Gyerekkora óta kézimunkázik, főleg a kötés-horgolás áll hozzá közel. Egy ideig ez volt a főfoglalkozása is. A hosszú évek

alatt Marika néni látása nagyon megromlott.
Ennek ellenére vállalta ezt a hatalmas munkát. Elmondása szerint mikor elfáradt és már
alig látott, sokszor érezte úgy, mintha egy
láthatatlan kéz vezetné a horgolótűt. Ezért is
sikerülhetett ilyen gyorsan, precízen, hibátlanul elkészítenie a gyönyörű terítőket.
A horgolt oltárterítők mintáján kereszt
és rózsa váltakozik, ami kifejezi Marika néni
mély elkötelezettségét a karitász munka és
szeretetét a Rózsafüzér Királynője felé.
Egyházközségünk legújabb kincse legközelebb szintén egy ünnepi időszakban, a karácsonyi időben lesz látható a fő- és mellékoltárainkon.
Marika néninek egyházközségünk nevében szeretettel mondunk köszönetet áldozatos munkájáért és nagylelkű adományáért, és kívánjuk, hogy a Jóisten áldja meg őt
jó egészséggel és még sok gyönyörű kézimunka elkészítésével saját maga, a családja
és egyházközségünk örömére!
A Biai Egyházközség Képviselőtestülete
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Instant katekézis
A szentségimádás (lat. adoratio Sanctissimi
Sacramenti): az Oltáriszentségben jelen lévő
Jézus Krisztus imádása a szentmisén kívül. A
13. században az Úrnapja ünnep elrendelése
után bontakozott ki. Magánájtatossági formája a szentséglátogatás, közösségi nyilvános
formája a szentségkitétel. Nagy lépést jelentett a Zaccaria Szent Antal által 1527-ben Milánóban kezdeményezett negyvenórás szentségimádás bevezetése, melyet VIII. Kelemen

pápa 1592-ben a római templomokban kötelezővé tett. Ebből alakult ki az örökimádás
egy-egy városban vagy egyházmegyében
(szentségimádási nap). Az év utolsó napján,
csütörtökönként és Úrnapja nyolcadában Marescotti Szent Jácinta kezdeményezte a nyilvános szentségimádást. Az ünnepélyes szentségimádásnak része az engesztelő ima, egy
litánia, a csendes imádás, a Tantum ergo és a
szentségi áldás.

Gondolatok az Eucharisztiáról
Ha valaki a nyelvét nem őrzi a hiú, hamis, szégyenletes, rágalmazó, engedetlen és hasonló beszédtől és bűnbánat nélkül lép az áldoztatáshoz, akkor Krisztust ahhoz hasonlóan fogadja, mint aki a hozzá betérő vendéget a küszöbön
felhalmozott kövekkel borítja el vagy kemény rúddal a fejére csap.
(Helftai Nagy Szent Gertrúd, † 1301/1302 november 17.)

Bibliai rejtvény
Jöjj el, Uram!
A végső ítéletre vonatkozó kérdések válaszaiból a szürke néyzeteket összeolvasva kapjuk ameg a
rejtvény megoldását.
1. Az utolsó időkben szerepe lesz
ennek az arkangyalnak.
2. A jelenések könyvének latin
neve.
3. Jézus ennek a városnak a pusztulását jövendölte meg.
4. Jöjjetek, ……. áldottai.
5. Az ő jelenései az utolsó újszövetségi könyv.
6. Ezen a néven szerepel Szűz
Mária a Jelenésekben.
7. Ennyi csillag díszíti az Asszony
koronáját.
8. Ennyi pecsét van a Bárány
könyvén.
9. Ezen a szigeten esett elragadtatásba János.
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A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le december 1-ig! A helyes megfejtők között értékes könyvet
sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával. Az
előző szám helyes megfejtése: 1. Aki a halálból feltámadt;
2. Aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét; 3. Aki
értünk a keresztet hordozta; 4. Akit Te, Szent Szűz a templomban megtaláltál; 5. Akit Te, Szent Szűz a világra szültél
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Verskápolna 29.
„…lelkem visszadöbben / halottjaim is itt-ott, egyre többen”
Kosztolányi Dezső idézetet adtam címként. A november ködös nyálkás hónapja is mély bújával
a természet elmúlását érzékelteti. A hónap a Mindenszentek ünnepe után a halottak napjával
kezdődik. Nincs fájdalmasabb egy-egy hozzátartozónk elvesztésénél. Sajnos Magyarországon
is megzavarja a békés emlékezést a trendi divatként Amerikából importált töklámpás Halloween-kultúra pogány szokása. Mi csak emlékezzünk csöndben szeretteinkre.
Bevezetőben írtam, hogy nincs fájdalmasabb egy hozzátartozónk elvesztésénél, ha elvesztjük
szüleinket, akik útjelzőink voltak ebben a világban. Ennél csak az fájdalmasabb, ha a szülő veszti el gyermekét. Két Arany János verssel szeretnék emlékezni. Az elsőben a haldokló lányához
siető Arany Jánost olvassuk, aki kétségek közt hányódva aggódik beteg gyerekéért, reményt
veszve. Második versében mégis a remény és a hit hangja szól.
LEÁNYOMHOZ
Kórágyon ott, nagybetegen,
Halálhoz is már tán közel,
Virágom édes gyermekem,
Mily messze föld különöz el!
Röpülnék, mint az érc-fonál
Villáma, mely hírt hoz, viszen:
De akaratom láncon áll,
Erős békón lábam, kezem.
Mit ér szünetlen, mint a rab,
Futkosni pányvám szűk körét!
Ha egy lépés sem hamarabb,
Egy lépés sem közelb feléd!
Mit ér e zúgó, rossz fejet
Széttörnöm a kalit vasán:
Ha gyötrő, távol fekhelyed
Nem enyhül e meddő tusán!
Szenvedsz: mióta? mennyi kínt?...
Régen! sokat! Óh Istenem!...
Röpűlök: látlak-é megint?
Vagy a pohár csurdulva vár,
S fenékig kell ürítenem!...
Nem lettél volna szívem gyermeke,
Csak, mint valál, Istenkéz remeke:
Könnyem szakadna e feldult romon:
És most erőt vegyek fájdalmamon!.

JULISKA SÍRKÖVÉRE
Midőn a roncsolt anyagon
Diadalmas lelked megállt;
S megnézve bátran a halált,
Hittel, reménnyel gazdagon
Indult nem földi útakon,
Egy volt közös, szent vigaszunk
A LÉLEK ÉL: találkozunk!
Férj, szüle, testvérnek szakad érted szíve, Juliskám!
Csak, ki legárvább lőn, egy mosolyog: csecsemőd.
Benne mi kárpótlást keresünk nő, néne, leányért;
Jaj neki: búra ha nő, hol keres édesanyát!
Kerkovits Gábor

Várjuk ministránsok jelentkezését
Az oltár körüli szolgálatra várjuk leendő ministránsok jelentkezését. Aki már volt elsőáldozó, és szeretne csatlakozni a ministránsok közösségéhez, jelentkezzen hitoktatójánál, vagy
szentmisék után a sekrestyében!
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„Énekeljetek az Úrnak új éneket…”

ÉNEKVERSENY

az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus évében
A verseny időpontja és helyszíne:
2020. május 24. 15 óra, Biai Plébánia
A jelentkezés határideje: 2020. január 31.
Jelentkezni a sekrestyében vagy a plébánián lehet.

Korcsoportok: 1-4., 5-8.

A versenyen előadandó művek:
Két választott népének a Hozsanna vagy az Éneklő Egyház című énekeskönyvek Oltáriszentségről
szóló vagy áldozási énekei közül.

„Minden élő dicsérje az Urat! Alleluja!”

Naptár
– A szentmise minden vasárnap 8-kor és fél
10-kor kezdődik.
– Minden kedden és pénteken szentmise van
a templomban este 6-kor.
– 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.).
- Tavasszal bérmálás lesz Bián, várjuk a jelentkezőket.
– Adventben minden kedden és pénteken
roráté szentmise van a templomban reggel
6-kor. A résztvevőket a szentmise után reggelivel várjuk a plébánián.

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai – (évközi 32. – advent 2. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Nov. 10.

2Mak 7,1-2.9-14

2Tessz 2,16-3,5

Lk 20,27-38

Nov. 17.

Mal 3,19-20a

2Tessz 3,7-12

Lk 21,5-19

Nov. 24.

2Sám 5,1-3

Kol 1,12-20

Lk 23,35-43

Dec. 1.

Iz 2,1-5

Róm 13,11-14

Mt 24,37-44

Dec. 8.

Iz 11,1-10

Róm 15,4-9

Mt 3,1-12
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Tördelés: Horváth Árpád • Sokszorosítás: Krónikás Bt. • Következő lapzárta: 2019. december 1.

6

