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A vége jó!

e g y h á z k ö z s é g

„Minden jó, ha a vége jó!” A régi közmondás
nemcsak Shakespeare híres darabjának a
címe, a legtöbb romantikus történet zárására is el lehet mondani ezeket a szavakat. Amikor jó a vége, akkor helyre áll a béke… talán
ezért nem veszthetnek a népszerűségükből
a happy enddel végződő regények, filmek,
elbeszélések. Én is, ahogy a legtöbben, leginkább azokat a történeteket szeretem, ahol
ez a megállapítás a bonyolult és küzdelmekkel teli cselekmény végén kimondható, hiszen ilyenkor helyre áll az igazság, megvalósul a rend. Általában a népmesék végén
is ez a befejezés hozza a megnyugtató feloldást, és alapvetően életünk minden eseményében ennek a frázisnak a kimondására
vágyunk: bárcsak jól végződne ez a nehézség, ami pillanatnyilag olyan kilátástalan és
annyira megoldhatatlannak tűnik! És a hívő
tapasztalat már előre sejti, hogy a Gondviselő, ahogy mindig, most is a jó irányába tereli
zűrös dolgainkat.
Karácsony közelében és a szeplőtelen
fogantatás ünnepén mintha ez az ősi közmondás isteni tartalmat nyerne: az üdvtörténet a fináléhoz, a boldog befejezéshez
közeledik: minden jó, ha a vége jó – a Men�nyei Atya mentesített egy embert az áteredő bűntől, hogy majd méltó helye legyen a
második isteni személynek, aki elhozza számunkra békét. Erre a hosszú várakozás utáni
örömhírre mutat rá gyönyörűen az evangélium „adventjében” Mária éneke, a Magnificat, illetve Zakariás himnusza, a Benedictus:
„Megmentett minket ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasságot cselekedjék atyáinkkal, és meg-
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emlékezzék a szövetségről, melyet Ábrahám
atyánknak esküdött, hogy majd megadja nekünk, hogy megszabadulva az ellenségeink
kezéből félelem nélkül szolgáljunk neki szentségben és igazságban őelőtte életünknek minden napján.”
Az adventi idő ószövetségi próféciái is a
boldog befejezést vetítik előre: olyan csodálatos békesség lesz – olvassuk Izajásnál
–, hogy „a párduc a gödölyével heverészik”,
a vérszomjas oroszlán szénát eszik, a gyermek bátran belenyúlhat a vipera fészkébe,
nem éri bántódás. Ezek a képek persze képtelenségnek tűnnek, de talán nem legalább
ekkora képtelenség történt Betlehemben is
bő kétezer évvel ezelőtt, amikor egy egyszerű, jelentéktelen falu határában, kimondhatatlan szegénységben és méltánytalan körülmények között megtestesült az Isten? És
mi az áspiskígyó megszelídülése ahhoz képest, hogy a második isteni személy meghalt
értünk, majd három nap után feltámadott?
Vagy nem ennyire felfoghatatlan csoda,
hogy szentmiséről szentmisére magunkhoz
vehetjük Őt az Oltáriszentségben, illetve
imádkozhatunk hozzá, és személyes kapcsolatunk lehet vele?
Karácsonyt várva azzal a hittel lehet tele a
szívünk, hogy Izajás megálmodott békessége végérvényesen beköszönt majd a földre,
mert végül Jézus újra eljön közénk. Remélhetjük, hogy majd akkor a nevünkön szólít,
és a jobbjára állít minket, és részünk lehet a
boldog színelátásban, aminek pedig nem is
lesz vége: hiszen minden jó, ha a vége jó!
Géczy Árpád

Egyházmegyei lelkinap Székesfehérvárott
Püspök atya meghívásának eleget téve november 23-án találkoztak egymással azok
a gyermekek (szüleikkel és hitoktatóikkal
együtt), akik jelentkeztek a 2020-as Eucharisztikus Kongresszuson tartandó elsőáldozásra.
A lelkinap első programja egy közös szentmise volt a Prohászka-templomban, ahol a közel
550 székesfehérvári egyházmegyés leendő
elsőáldozó és kísérőik közösen imádkoztak
azért, hogy a jövő évi elsőáldozás olyan mély
nyomot hagyjon a gyermekek szívében, mint

amiről a ma még élő, a ’38-as Kongresszuson
első szentáldozásukat ünneplő hívek beszámolnak. A szentmise után, kis ebédszünet
beiktatásával előadások következtek, amelyeken indiai származású atyák tettek tanúságot
hitükről, ráhangolva a gyerekeket keresztény
életük egyik legnagyobb ünnepére, amikor is
először fognak találkozni az Eucharisztiában
velünk maradt Úr Jézussal. Az előtalálkozót
szentségimádás zárta.
Szalai Péter

Aki szépen énekel...
Amikor arról olvasunk, hogy az énekkar(ok) új
tagokat vár(nak), akkor az nem mellébeszélés
vagy karakterdagasztás, hiszen a kóruséneklés valóban csodálatos dolog, s azontúl egy
emelkedett Istendicséret is. Viszont lehet ezt
még fokozni… S most nem a nagy bazilikák
nagy létszámú kórusaira gondolok, hanem a
szentmisére. Mert minden misében eljön az
a pillanat, amikor a jelenlévő 15-50-85 hívő
éneke kiegészül az angyalok és szentek énekével, s ekkor egy igazán grandiózus harmónia szólal meg, mégpedig nem máskor, mint
amikor felhangzik a háromszor szent Istent
dicsőítő éneke. A misében ennél fel-emelőbb

(a kötőjel szándékos) ének nincs is, hiszen itt
kapcsolódik össze a mi tökéletlen dicsőítésünk az angyalok, s szentek tökéletes és örök
Istendicsőítésével.
Olyan ez, mint amikor egy gyönyörű koncertteremben egyszerre énekel egy többszáz
tagú énekkar 4-6-8 szólamban, s hozzá még
ott van egy kiváló szimfonikus zenekar a vonósokkal, fafúvósokkal, rézfúvósokkal, ütősökkel és egyéb hangszerekkel.
A szentmisében mindezt a hit szemüvegén
keresztül látjuk, és a lelkünkben érezhetjük.
Szalai Péter

Gondolatok az Eucharisztiáról
„El kell jutnunk oda, hogy először is felismerjük, hogy az a szeretet, amellyel minket az Istenember annak idején szeretett, kimondhatatlan, túláradó szeretet, amely őt arra sarkallta,
hogy egészen és örökre nekünk ajándékozza
magát. Eközben aztán azt a leírhatatlan fájdalmat is látnunk kell, melyet értünk elszenvedett. El kell jutnunk oda, hogy felismerjük,
hogy amikor arra készült, hogy értünk rendkívül fájdalmas halált szenvedjen, leírhatatlanul
keserű fájdalmakat vett magára, melyek során
egészen odáig elment, hogy a legnagyobb elhagyatottságot is megtapasztalta. Úgy vé-
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lem, hogy mindezeket mindenkinek, aki ezt a
szent áldozatot ünnepelni akarja, és ebben az
áldozati lakomában részesülni akar, alaposan
át kell gondolnia. A léleknek nem szabad ezt
a szemlélődést gyorsan otthagynia, hanem el
kell benne időznie, mert az a pillantás, mel�lyel az Istenember eközben minden embert
nézett, annyira telve volt jósággal, hogy teljesen lehetetlen észre nem venni ezt a szeretetet, mely Őt arra sarkallta, hogy ebben a szent
áldozatban értünk teljesen feláldozza magát.”
(Folignoi Boldog Angéla; +1309. január 4.)

Adventi történetek
A kis fa
Hol volt hol nem volt, volt egyszer egy apró
fácska egy magas hegycsúcson. A kis fa arról
álmodozott, mi lesz majd belőle, ha megnő.
Éjjel a fácska vágyakozva nézett a csillagokra, amelyek úgy szikráztak fölötte, akár a gyémánt, és kiabált nekik:
– Szeretnék kincsesláda lenni! Beborítva
arannyal, és telve gyönyörű drágakövekkel.
Én leszek a legcsodálatosabb kincsesláda az
egész világon!
Múltak az évek. Eső jött, aztán napsütés, és
a kis fa egyre nagyobbra és egyre magasabbra nőtt.
Egy szép napon egy favágó ballagott fel a
hegyoldalon. Megpillantotta fát, és azt mondta: – Csodálatos ez a fa! Éppen erre van szükségem.
És a fa eldőlt a fényesen csillogó fejsze csapásai alatt.
– Most lesz belőlem szép kincsesláda –
gondolta a fa –, csodás kincseket kapok majd.
Egy asztalos műhelyében kötött ki. De az

asztalos nem gondolt kincsesládára. Gyakorlott keze alól egy jászol került elő. A szép fa
nem gyémánttal és drágakövekkel lett tele,
hanem fűrészporral és szénával az éhes állatok számára.
Sok-sok nap telt el és sok-sok éjszaka. A fa
már majdnem elfelejtette egykori álmát, amikor egy éjjel angyalok szálltak és egy fénylő
csillag gyúlt ki éppen a fölött az istálló fölött,
amelyikben a jászol állt.
Vándorok érkeztek és egy fiatal nő fektette
gyermekét a jászol puha szalmájára.
– Bárcsak jobb helyet készíthetnék neki! –
sóhajtott fel a férfi, aki mellette volt. Az anya
megszorította a kezét és mosolygott. A fényes
csillag rásütött a fényes és erős fára.
– Ez a jászol a legjobb hely neki! – mondta
az asszony.
És a fa tudta, hogy teljesült az álma, kincsesláda lett belőle, benne volt a világ legnagyobb kincse.
(norvég legenda)
Forrás: mese.mesepedagogia.hu

Felhívás keringôre…
… vagy nem. Már csak azért sem, mert nem
biztos, hogy mindenki örömmel táncra perdül, ha felkérik. De ha kirándulni hívják, akkor
boldogan megy. Vagy épp zarándoklatra. Lehet, hogy egy nagy ünnep előtti templomtakarításra érez hívást… Az biztos, hogy mindnyájan mások vagyunk: „Egy a test, bár sok
tagja van”, írja Szent Pál is a korintusi híveknek, s „bár sok tagja van, mégis egy test”. Mi is
mások vagyunk mindnyájan, mégis ha mi, ennek az „egy test”-nek tagjai összefogunk, akkor Isten országa gyönyörűen növekszik közöttünk és körülöttünk.
A Lk 19,12-ben azt olvassuk, hogy bizony
mindenkinek vannak talentumai. Kinek több,
kinek kevesebb, kinek efféle, kinek afféle. De
az biztos, hogy mindenkinek vannak, mint

ahogy Pál írja a 1Kor 12-ben, miszerint a lelki adományok és a szolgálatok is különfélék.
Hála Istennek, egyházközségünkben sokféle kis közösség működik: lehet ministrálni,
cserkészkedni, részt venni a szegények szolgálatában, imánk által közbenjárni másokért,
énekelni a templomi énekkarokban, vagy épp
fizikális erőnkkel szolgálni az Urat és embertársainkat.
Szeretettel bátorítok mindenkit, hogy aki
érez magában hívást és kedvet, csatlakozzék
örömmel valamely csoporthoz! Közösségeink
befogadóak és elfogadóak! Csak vigyázzunk,
nehogy elássuk az Istentől kapott talentumainkat…
Szalai Péter
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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!”

Elkezdôdött a szentségimádás iskolája
November 27-én elkezdődött a szentségimádás iskolája című programunk. Mi ez a sorozat? 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
könnyű. Az istenkapcsolat fejlődésében ad
segítséget a szentségimádás iskolája. 12 al-

Bibliai rejtvény
Szállást keres a Szent Család
A szókeresőben Jézus születésével
kapcsolatos 7 kifejezést rejtettünk el.
Melyik ez a hét szó?
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le január 5-ig! A helyes
megfejtők között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejtése:
MARANATHA
(1. Mihály, 2. Apokalipszis,
3. Jeruzsálem, 4. .Atyám,
5. János, 6. Asszony,
7. Tizenkét, 8. Hét, 9. Patmosz)
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kalom, 12 megközelítése az 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.
Második alkalom: december 11. 18 óra, téli kápolna. Szeretettel várunk, kapcsolódj be Te is!

Verskápolna 30.
Van miért imádkozni. Van, amikor az ima végét
jelentő utolsó szó a legfontosabb: úgy legyen,
ámen. Van, amikor egy nagy és hosszú vers
végén néhány zárójelbe tett sor mondja ki a
lényeget, mint Jókai Anna versében. Várjuk a
Születést egy életen át. Eljön a Megváltás, egyszer talán eljön értem is, eljön a családomért,
eljön a hazámért is. A második vers ismeretlen szerző műve, személyes ádventünkről szól.
Egyedül nem megy. Az csak botorkálás az útvesztőben. Advent a sokadik újrakezdés ideje.
Majd talán most már véglegesen.
Jókai Anna: Ima Magyarországért /részlet/
Öregisten, Nagyisten
mit akarjunk s mit nem:
törvényed vezessen
hogy e kis nép oda ne vesszen
át ne lyukadjon helyünkön a térkép
ki ne radírozzon a világi lét végképp
serkentsd fel szolgád, a Magyarok Istenét
kend meg könnyektől elhomálylott szemét
küldd le a magasból újra e véres-veres földre
tartsd köztünk szellemét most és mindörökre.
(A Születés előtt túl hosszú volt az Ádvent
– hiszen az életünk hovatovább ráment
mielõtt nem késő, Te mondd ki az Áment.)

Ismeretlen szerző: Ádvent
Szent várakozás tölti keblemet,
Ádventi király, jöttödre várok!
Újítsd, erősítsd fáradt lelkemet,
Fényeddel oszlasd a homályosságot.
A gond-tehert, mit magam kerestem,
S mit szent kezed életemre rakott,
Úgy vihetem, ha itt jársz mellettem,
Ha vérző sebemre Te adsz balzsamot.
Próbáltam járni sokszor nélküled,
Azt hittem, elég bátorságom, erőm,
Elfordultam, nem fogtam kezed.
S eltévedtem a sötét útvesztőn!
De amikor egy ádvent-este,
Bekopogtál megfáradt szívemen,
Érkezésed éltem újjá tette,
Pihenhetek most drága kebleden.
Azóta lesem jöttöd hajnalát
És ha mulasztásomra döbbenek,
Újra várom jöveteled napját,
Amikor mindent újra kezdhetek,
Amikor újra a szívembe zárlak!
Lelkem mélyén felcsendül az ének:
Áldás, üdv a béke Királynak!
Az örök Ádvent Istenének!
Kerkovits Gábor

Instant katekézis
Az advent (lat. adventus, ‚eljövetel’ szóból): az
egyházi év első része, a karácsonyt előkészítő
időszak. A mai római liturgiában a december
25. előtti 4 vasárnap és a közéjük eső 18-24
hétköznap. A 4. században a gallikán liturgia
területén alakult ki. Amikor még vízkeresztkor
kereszteltek, a keresztelésre szóló 3 hetes előkészületi idő volt. Az 5. században december

25. előtérbe került, s az advent átkerült karácsony elé és megnyúlt: 6 hetes lett (Szt. Márton napjától dec. 24-ig tartott). Róma az 5. században, Szt. Simplicius pápa idejében fogadta
be 4 vasárnapos változatában. Alapgondolata
a megtestesülésben közénk érkező Krisztus
várása volt.

A biai egyházközség képviselô-testülete
Isten áldásában bôvelkedô áldott karácsonyt
és boldog új évet kíván Biatorbágy valamennyi lakosának!
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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.
– 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 este 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.
– Adventi lelkigyakorlat: Etyeken, december
4-én, 11-én és 19-én a 18 órai szentmise keretében.
– Szentségimádás iskolája: a következő alkalom december 11., 18 órakor a Téli kápolnában.

Karácsonyi miserend
december 24.: du.5 órakor pásztorjáték
Éjfélkor szentmise.
december 25.: 8-kor és 9.30-kor ünnepi szentmise
december 26.: 9.30-kor szentmise

december 31.: 17.00-kor hálaadó szentmise
január 1.: 9.30-kor ünnepi szentmise
Január 6. vízkereszt (parancsolt ünnep) 17.00kor szentmise

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

Szentlecke

Evangélium

Dec. 8.

Iz 11,1-10

Róm 15,4-9

Mt 3,1-12

Dec. 15.

Iz 35,1-6a.10

Jak 5,7-10

Mt 11,2-11

Dec. 22.

Iz 7,10-14

Róm 1,1-7

Mt 1,18-24

Dec. 24.

Iz 9,1-6

Tit 2, 11-14

Lk 2,1-14

Dec. 25.

Iz 52,7-10

Zsid 1,1-6

Jn 1,1-18

Dec. 26.

Iz 9,1-6

Tit 2, 11-14

Lk 2,1-14

Dec. 29.

Sir 3,3-7.14-17a

Kol 3,12-21

Mt 2,12-15.19-23

Jan. 5.

Sir 24,1-4.12-16

Ef 1,3-6.15-18

Jn 1,1-18
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