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Húsvétra
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Húsvét fénye ragyogja be az egész Egyházat. A fény, amely az idén is felragyog,
és fénybe tudja borítani a mi életünket is.
Mostanában sok bizonytalanság vesz körül
mindannyiunkat. Az életünk ritmusa, külső
körülményei nagyon megváltoztak. Megszokott életmódunkon változtatnunk kell!
Ezt a változást természetesen sokszor veszteségként éljük meg: elmaradnak a családi,
baráti összejövetelek, és nincs nyilvános liturgia. Talán mostanában ébredünk rá, hogy
milyen kincsek ezek a számunkra. A nyilvános liturgia hiánya ráirányítja figyelmünket
a szentmise, a Jézus Krisztussal való kapcsolat értékére. Külsőségekben az ünnep öröme nem tud megmutatkozni, de a Jézus
Krisztushoz tartozásunkat az idén is meg

tudjuk élni. Lehetőségünk van az imádságra és a jó cselekedetek gyakorlására, Jézus
Krisztus beengedésére az életünkbe. Lehetőségünk van a szívünkben ünnepelni
a húsvétot, ami a legnagyobb ünnepünk,
Jézus Krisztus megváltó halálának és feltámadásának az ünnepe. Megváltónk vállalta
értünk az emberi élet gondját-baját – beleértve a halált is –, feltámadásával pedig
megnyitotta számunkra az örök élet kapuját. Jézus él, és életünk minden körülményi
között velünk akar lenni. Örülni akar a sikereinknek. Vigasztalni akar minket, ha gondjaink vannak. Vezetni akar bennünket egész
életünkben. Ha Ő vezet minket, ha az Ő fénye ragyogja be az életünket, akkor a szokatlan körülmények között is biztos léptekkel haladhatunk előre életünk útján.
Szívből kívánom
mindannyiunknak,
hogy az idei húsvéti
ünnep által is egyre
inkább meg tudjuk
élni a hit örömét, az
örök élet reményét,
Isten
személyes
szeretetét,
hogy
életünk Jézus feltámadásáról tanúskodjon, és mindnyájan bőségesen
részesüljünk a kegyelemben.
Mészáros Péter
plébános

Instant katekézis
A nagyhét eseményei:
Vasárnap: A tanítványok hoznak egy szamarat, amin Jézus bevonul Jeruzsálembe. A
tömeg pálmaágakkal és „Hozsánna” kiáltással
köszönti, amivel Messiásnak ismeri Őt el.
Hétfő: A templom megtisztítása – Jézus kiűzi a kereskedőket, pénzváltókat. A fügefa elátkozása.
Kedd: Jézus a napot a templomban tölti,
vitázik, és példázatokat mond. Az írástudókat
és a farizeusokat vádolja. Valószínűleg Júdás
ezen a napon kereste meg a főpapokat, és tárgyalt velük Jézus elárulásáról.
Szerda: Az evangéliumok nem említik ezt
a napot, de a napok számlálásából (Márk 14,1
és János 12,1) úgy tűnik, hogy volt még egy
nap, amelyről nem jegyeztek fel semmit. Valószínűleg tanított a templomban (Lk 21,37), és
ekkor történhetett az összeesküvés teljes kidolgozása is, mert konfliktusról sem olvasunk
Jézus és ellenfelei között.
Csütörtök: A pászkabárány ünnepére való
előkészületek – az utolsó vacsora. Jézus étkezés közben felfedi az áruló, Júdás kilétét. A
vacsora végén Jézus új értelmet ad a húsvéti
ételnek (kenyér, bor), ezt hívjuk Eucharisztiának. Jézus megmossa a tanítványok lábát. A tanítványokkal zsoltárt énekelve megy ki a Getszemáni kertbe, ahol fájdalmas imába kezd,
ez az Ő haláltusája. Ekkor történik elárulása és
elfogatása is. Meggyógyítja Málkust, akinek az
egyik tanítvány indulatból levágja a fülét.

Péntek: Első kihallgatása a zsidók (Annás)
előtt. Második kihallgatása a zsidók (Kaifás)
előtt.
Harmadik kihallgatása a zsidók (a Nagytanács) előtt. Jézus világossá teszi, hogy Ő a
Messiás.
Első kihallgatása a rómaiak (Pilátus) előtt.
Második kihallgatása a rómaiak (Heródes)
előtt.
Harmadik kihallgatása a rómaiak (újra Pilátus) előtt. Júdás öngyilkossága. Az elárultatást, elfogatást, elhagyatást, hamis tárgyalást,
megtagadtatást, elítéltetést, korbácsolást
és kigúnyolást követően Jézusnak magának
kell cipelnie a keresztjét a „Koponyák hegyére”, ahol két másik fogollyal megfeszítik. Jézus
meghal, amit természetfeletti és természeti
jelenségek kísérnek: Sötétség, földrengés, a
templom kárpitja kettéhasad. Jézus holttestét egy jómódú ember, Arimateai József új sírboltjába helyezik el, közvetlenül a Sabbat kezdete előtt.
Szombat: Jézus teste a Sabbat ideje alatt
végig a sírban van.
Vasárnap: Jézus feltámadásának hírét korán reggel egy angyal közli az asszonyokkal az
üres sírnál. Ezek után Jézus többeknek megjelenik: a magdalai Máriának, Péternek, két
tanítványának az emmauszi úton, és a nap
folyamán minden tanítványának Tamás kivételével.

Megment Ô engem a vadászok tôrétôl
Nagyböjt kezdetén volt néhány elhatározásom, hogy hogyan tehetném teljessé a
negyvennapos önmegtartóztatásomat: miről
mondok le, hogyan teszem majd különlegessé a felkészülési időt. Ki gondolta volna, hogy
a húsvét előtti természetes visszafogottság
túllép az elképzeléseimen, és átszövi majd
nemcsak az én életemet, és nemcsak a böjtöt
tartó keresztényekét, hanem mindenkiét, sőt
még az ünnepre is kiterjed? El nem tudtam
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volna képzelni egy olyan szituációt, hogy az
üres templomokban hívek nélkül misézzenek
a papok, hogy heteken keresztül nincs lehetőség arra, hogy az Oltáriszentségben magamhoz vegyem Krisztus testét! Valóban hihetetlennek tűnt volna mindez egy hónappal
ezelőtt! Amikor március elején Olaszországban meghozták a templomok bezárásáról
szóló döntésüket a hatóságok, akkor még távol a fenyegetettségtől, csóváltam a fejem, és

arra gondoltam, hogy nahát, hiszen a keresztények még a legvadabb üldöztetések idején
sem maradtak el a szentmisétől, és inkább választották a vértanúságot, minthogy távol legyenek Krisztustól! Ez nálunk nem történhet
meg! – De amikor a krízis elérte országunkat,
és a püspöki kar meghozta itt is a felelős döntését, be kellett látnom, hogy most a sokakért
érzett felelősség előbbre való. Hogy a keresztény kiállás teszi idén igazán teljessé a böjtöt.
A szeretet parancsának ezekben a hetekben
úgy tehetünk eleget, ha nem érintkezünk, ha
otthon maradunk, és legfeljebb televízión, rádión vagy az interneten keresztül kapcsolódunk be az Eucharisztia ünneplésébe.
Persze tisztában vagyok vele, hogy egy televíziós közvetítés nem helyettesítheti a közös és személyes ünneplést, mégis segít abban, hogy a vasárnap, a nagyhét ne maradjon
Krisztus nélküli, hogy a szerény lehetőségekkel azért éljünk, és megszenteljük a vasárnapot. Mert ünneppé lehet tenni azt az órát az
otthonunkban is! Egy gyertya, egy kertből
szedett friss virág megteremti az ünnepi hangulatot, és ha együtt van a család, akkor a közös ima ereje is érezhető lesz.
Kilencedikes lányom kötelező olvasmánya
ezekben a hetekben éppen a Dekameron,
Boccaccio híres alkotása. Megkerestem neki a
könyveim között ezt a kötetet, és pár szóban
felidéztem számára kedvcsinálónak a történetet. Ahogy megmagyaráztam a címet, és felelevenítettem a tartalmát, megdöbbentem
a hétszáz éves mű aktualitásán: tíz firenzei
fiatal vidékre menekül a pestis iszonyú tombolása elől, és elhatározzák, hogy tíz napon
keresztül mindenki elmond egy-egy vidám
történetet, amivel könnyedebbé teszik az idő
múlását. A történet és az észak-olaszországi
események párhuzama kíváncsivá tett, és újra
belelapoztam a régen olvasott könyvbe. Boccaccio döbbenetes képet fest a pestis sújtotta
Firenzéről: hogy terjed a városban feltartóztathatatlanul a kórság, mennyien halnak meg,
hogy elég csak az érintés a ragály továbbadáshoz. „Annak előtte szokásban volt (aminthogy
ezt a szokást még ma is megfigyelhetjük), hogy
az atyafiság asszonyai meg a szomszédasszo-

nyok összegyülekeztek a halottas házban, és ottan a halott legközelebbi női hozzátartozóival
együtt siránkoztak; viszont a halottas ház előtt
a halottnak férfi atyjafiaival együtt összegyülekeztek a szomszédai és számos más polgár, és
a halott rangjához illendő módon megjelent a
papság, és a halottat a rangjabeliek gyertyák
és gyászénekek halotti pompájával vitték vállaikon abba a templomba, melyet halála előtt
ő maga kijelölt. Mikor a pestis dühe fokozódni
kezdett, mindeme dolgok egészben vagy részben megszűntek, és helyökbe más, új szokások
támadtak. Ezért aztán nemcsak hogy asszony
sereg nem volt a haldokló körül, hanem nagyon sokan voltak, kik tanúk nélkül költöztek el
ez árnyékvilágból; csak nagyon kevesen voltak
olyanok, kiknek kijutott rokonaik könyörületes
kesergéseiből és keserű könnyeiből.” Fájdalmas
leírások kísérik a végitisztesség elmaradását,
viszont látható, hogy már volt ilyen, hogy azt
a rettenetet is túlélte az ember! Erdő Péter bíboros-érsek nagyböjt 4. vasárnapján, az első
hívek nélküli online szentmisén is ezzel a párhuzammal kezdte gondolatait: beszélnek a
kövek, azok a kövek, amelyek a legtöbb nagyvárosban megtalálhatók, a Szentháromságszobrok, az egykori pestisjárványok túlélőinek
hálaajándékai. Üzennek nekünk arról, hogy
bizony, újra és újra jöhetnek kemény erőpróbák, amiket túl kell élnünk! Arról, hogy a
legnagyobb bajban is megmutatkozott Isten
irgalmas szeretete. Mert valóban vannak helyzetek, amelyeken nem segít az emberi okosság, óvatosság! Szükségünk van Isten védelmező irgalmára! Érdemes Őrá hagyatkozni, a
segítségét kérni, és hinni, hogy velünk van,
nem hagy magunkra minket a bajban.
A nagyböjti reggeli zsolozsmák olvasmányi
részét mindig a 91. zsoltárból való rövid válaszos ének zárja: „Megment ő engem a vadászok
tőrétől!” Ebben bízhatunk mindnyájan! Isten
nem hagy el minket, velünk van a veszélyben!
Az aggodalom, az elesettség idején tegyünk
meg minden emberit a baj terjesztése ellen,
és forduljunk hozzá imáinkkal, akár a 91. szoltár szavaival is!
Géczy Árpád
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91. zsoltár
Aki a Fölségesnek oltalmában lakik,
a Mindenható árnyékában nyugszik,
azt mondja az Úrnak: »Te vagy az én oltalmazóm
és erősségem, Istenem, akiben bizakodom.«
Mert ő megment engem a vadászok tőrétől,
a súlyos veszélytől.
Szárnyával árnyékot borít rád,
és tollai alatt menedékre találsz;
Pajzs és páncél az ő hűsége,
nem kell félned az éjszaka rémeitől,
a nappal repülő nyíltól,
a sötétben látogató járványtól,
a délben pusztító ragálytól.
Ezren essenek el bár oldalad mellől
és tízezren jobbod felől,
hozzád semmi sem közeledik.
Sőt saját szemeddel fogod nézni,
meglátod a gonoszok bűnhődését.

Mert te vagy, Uram, menedékem!
Ha a Fölségest választottad oltalmadnak,
balszerencse nem ér téged,
csapás nem jut sátrad közelébe.
Mert angyalainak parancsol felőled,
hogy minden utadon őrizzenek.
Kezükön hordoznak téged,
hogy kőbe ne üssed lábadat.
Áspiskígyón és viperán fogsz járni,
eltiprod az oroszlánt és a sárkányt.
Mivel bennem bízik, megszabadítom,
oltalma leszek, mert ismeri nevemet.
Ha kiált hozzám, meghallgatom,
a szorongatás idején vele leszek,
megmentem és megdicsőítem.
Betöltöm őt hosszú élettel,
és megmutatom neki üdvösségemet.

Virágvasárnap előtti szombaton már évek óta összegyűltünk néhányan, hogy
a húsvéti látogatások idejére rendbe tegyük a temetőt, tisztává tegyük a keresztutat. A krízis korlátozásait, a
szükséges távolságot betartva idén is összejöttünk néhányan egy délelőtti munkavégzésre.
Összeszedtük
az eldobált sörösdobozokat, üvegeket, felszámoltuk
az illegális szemétlerakókat,
megritkítottuk az öblítős és
ionvizes flakonokat, amelyekkel valaki télvíz idején
is elárasztja a temetőt, rendet raktunk a tuják között.
Köszönjük a résztvevőknek,
hogy a közösségért, egyházközségünkért vállalták ezt a
délelőtti fáradozást. Isten fizesse meg!
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Fotók: G.Á.

Temetôtakarítás

Gondolatok az Eucharisztiáról
Sokan elzarándokolnak különböző helyekre, hogy tiszteletüket kimutassák a szentek ereklyéi
iránt, csodálják tetteiket, elámulnak a pompás templomokon és megnézik és megcsókolják
a selyembe és aranyba burkolt csontokat. És lám, Te itt vagy jelen nálam az oltáron, Te, Istenem, a szentek Szentje, az emberek Teremtője és az angyalok Ura. Az emberek ilyen zarándoklatai esetében sokszor csak a kíváncsiság és a látnivalók utáni vágy a mozgatóerő. Ezért
nem is jelentenek sokat az erkölcsi megújulás szempontjából, különösen akkor, ha csak hebehurgya szaladgálásról van szó minden őszinte szívbéli bánat nélkül. Itt azonban, az Oltáriszentségben, Te, Jézusom, teljesen jelen vagy, mint Isten, és mint Ember. Itt az örök üdvösség
érett gyümölcsét aratjuk, valahányszor méltón és áhítattal magunkhoz veszünk Téged. Ehhez
azonban nem a felszínesség, a kíváncsiság vagy az érzékiesség, hanem a szilárd hit, áhítat, bizalom és az őszinte szeretet hajt bennünket.
(Kempis Szent Tamás, + 1471. augusztus 8.)

Imádság járvány idején
Erdő Péter bíboros, prímás együttérzését és
közelségét fejezi ki a koronavírus-fertőzésben
szenvedőkkel hazánkban és határainkon túl.
Mindenkit arra buzdít, hogy legyen figyelmes
és tegyen meg mindent a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében, és
kéri az alábbi fohász elimádkozását. Spányi
Antal megyés püspök csatlakozva bíboros úr
imára hívó kezdeményezéséhez a Székesfehérvári Egyházmegyében arra kéri a papokat
és a híveket a templomokban és otthonaikban imádkozzák a járvány ideje alatt a következőket.
Mindenható Urunk, atyáink Istene!
Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk
a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos
törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy
minden pusztító erő ellenére megmaradtunk,
és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és
önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.
Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben
is harcolhatunk megmaradásunkért és azért,
hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked,
hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus
Urunk megváltó halála és feltámadása által
utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.
Amikor olyan természeti csapások érnek

minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az
életünk.
Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani
járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének,
segítsék a betegség megelőzését, leküzdését
és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a
betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek
gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy
munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és
a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel
mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének
elkerüléséhez.
Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket,
amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!
Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!
Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!
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Eucharisztikus csodák
2008. október 12-én, a lengyelországi Sokolka Szent Antal-plébániatemplomában
bemutatott vasárnapi szentmisén, áldoztatás közben egy szentostya kihullott az
egyik pap kezéből. A pap félbeszakította az
áldoztatást, felemelte az ostyát, és a liturgiai előírásoknak megfelelően egy vízzel teli
edénybe helyezte. Az ostya ilyenkor fel szokott oldódni a vízben.
A mise után Stanislaw Gniedziejko atya
kérésére a sekrestyés, Julia Dubowska nővér a vizet és az ostyát egy másik edénybe
helyezte.
Egy héttel később, október 19-én Julia
nővér a kovásztalan kenyér kellemes illatára lett figyelmes. Az edényt felnyitva a
majdnem teljesen ép szentostya közepén,

egy vérhez hasonló élénkvörös foltot pillantott meg: egy élő test részecskéjét. A
víz nem színeződött el. Hogy biztosítsák a
vizsgálat hitelességét, az ostya egy eltávolított darabját két független orvosszakértő,
Maria Sobaniec-Lotowska és Stanislaw Sulkowski elemezte.
Az egymástól független vizsgálatok eredményei teljesen megegyeztek. A szakértők
arra a következtetésre jutottak, hogy az átalakult ostya felépítése megegyezik a halál
bekövetkezte előtti emberi szívizoméval.
Maria Sobaniec-Lotowska tanúsága szerint
a szívizomrostok emberi eszközökkel megmagyarázhatatlan módon fonódtak össze a
kenyér rostjaival.

Bibliai rejtvény
Bibliai rejtvény
Ősi feltámadási énekünk szövegét a székely-magyar rovásírással közöljük. 1. Mi az
ének szövege? 2. Melyik húsvéti énekünkhöz
kapcsoljuk? (Vigyázat! A rovásírás jobbról balra halad!)
Segítségként:
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké,
ámen!
Rovásírással:

A rejtvény:
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A megfejtést névvel ellátva ímélben
(biaiforras@gmail.com) küldjék el május 3-ig!
A helyes megfejtők között értékes könyvet
sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejése:
aKÁRMELyik férfi is akAR A RÁTóti bíró helyére ülni, nem lehet moHÓ, REBegő beszédű,
faluSI ONdolált hajú személy, nem lehet neki
teHER MONdatokban beszélni.

Verskápolna 34.
A „Húsvét előtt” vers után húsvétra megint Babits.
Szívszorító időket élünk. Ismeretlen kór támad minket, elszakít egymástól, szeretteinktől, fájdalmat, szenvedést, halált hoz. Nehéz böjti időszak vége felé járunk. A közelgő nagypénteki gyászszertartás, majd a feltámadás ünnepe üres templomokat talál. Csak abban
reménykedhetünk, hogy talán a pünkösdi lángnyelvek gyógyulást hoznak, és az örömhírrel kiállhatunk és kiálthatunk ország-világ elé. Addig is marad a könyörgő ima.
Babits Mihály: Miatyánk
Miatyánk ki vagy a mennyekben,
harcokban, bünökben, szennyekben,
rád tekint árva világod:
a te neved megszenteltessék,
a te legszebb neved: Békesség!
Jöjjön el a te országod.
Véres a földünk, háboru van,
kezed sujtását sejtjük, uram,
s mondjuk, de nyögve, szomoruan,
– add hogy mondhassuk könnyebben –:
Legyen meg a te akaratod!
– mint angyalok mondják mennyekben.
Előtted uram, a hon java,
s hulljon a lomb, csak éljen a fa:
de vajon a legkisebb lombot
nem őrzi-e atyai gondod?
nem leng-e az utolsó fürtön is,
áldva miképen mennyekben,
azonképen itt a földön is?
Megráztál, nem lehet szörnyebben,
már most ami fánkon megmaradt
őrizd meg őszig a bús galyat:
mindennapi kenyerünket add

meg nekünk ma, és gyermekeinket
növeld békére, ha bün hogy lábunk
ma vérbe csuszik meg: értük az!
Bocsásd meg a mi büneinket,
miképen mi is megbocsátunk
ellenünk vétetteknek, a gaz
tied, büntetni, mienk csak az
hogy védelmezzük a mieinket!
És ne vigy a kisértetbe minket,
hogy ártatlanságunk tudatát,
mint drága páncélos inget
őrizzük meg bár véresen
hogy át ne hasadjon sohasem.
Jaj, aki ellenünk mozdul:
megvívunk, készen, bármi csatát,
de szabadíts meg a gonosztul,
mert tied az ország,
kezedbe tette le sorsát,
s te vagy a legnagyobb erősség,
ki neveden buzdul,
bármennyit küzd és vérez,
előbb vagy utóbb övé lesz
a hatalom és a dicsőség!
Kerkovits Gábor

NEK-információk
Érdekességek az 1938-as Kongresszusról.
Beszéljek a számok…
Kb. 250.000 vidéki és 300.000 fővárosi, illetve 25.000 külföldi résztvevője volt Kongresszusnak. A nyitó szentmisén 200.000-en
voltak jelen. A csütörtöki napon volt az elsőáldozás: 150.000-en járultak első szentál-

dozáshoz a Hősök terén. 300 pap végezte az
áldoztatás szertartását. A záró szentmisén
mintegy 500.000 ember volt jelen (300 pap,
600 ministráns). Egy 1.200 fős kórus látta el
az énekesi szolgálatot. A befejező napra az
akkor egymilliós főváros kétmilliósra duzzadt a zarándokoktól. (Folytatjuk…)
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Naptár
– A
szentmise
templomunkban
a
vészhelyzet idején szünetel. A Duna
Televízióban minden vasárnap 9 órakor
közvetítenek szentmisét, illetve a Kossuth
Rádióban és a Katolikus Rádióban 10
órakor kezdődik a szentmiseközvetítés. A
Katolikus Rádióban hétköznap 7 órakor
kezdődik a szentmise. Ezen kívül számos
lehetőség van internet segítségével is
bekapcsolódni a Szent Liturgiába, pl. a
székesfehérvári Vasútvidék-Jó Pásztorplébániatemplom fél 10-es közvetítésébe
https://w w w.youtube.com/channel/
UCwtMGtHcHLmMnPH-3c3tcaA vagy az
esztergomi ferenceseknél szintén fél 10kor kezdődő szentmise-közvetítésbe:
https://w w w.youtube.com/channel/
UCMkq5jMmo1g9vYNv0eXouog
– A vészhelyzet elmúltával a szentmise minden vasárnap 8-kor és fél 10-kor kezdődik.
A Gizella Otthon kápolnájában páros héten

vasárnap este 19 órakor van szentmise, a
páratlan vasárnapokon igeliturgia.
– Fogadóórák időpontjai: hétfő, kedd:
sürgős ügyben, egyeztetve (Telefon:
30/351-6227, Email: p_szalai@yahoo.de),
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.).

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 – (húsvétvasárnap – húsvét 5. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Ápr. 12.

ApCsel 10,34a.37-43

Kol 3,1-4

Jn 20,1-9

Ápr. 19.

ApCsel 2,42-47

1Pét 1,3-9

Jn 20,19-31

Ápr. 26.

ApCsel 2,14.22-28

1Pét 1,17-21

Lk 24,13-35

Máj. 3.

ApCsel 2,14a.36-41

1Pét 2,20b-25

Jn 10,1-10

Máj. 10.

ApCsel 6,1-7

1Pét 2,4-9

Jn 14,1-12

Felelős kiadó: a Biai Egyházközség Képviselő-testülete
E-mail: biaiforras@gmail.com
www.biaikatolikus.hu
Szerkesztőbizottság: Géczy Árpád, dr. Kerkovits Gábor, Szalai Péter
Tördelés: Horváth Árpád • Sokszorosítás: Krónikás Bt.
Következő lapzárta: 2020. május 3.

8

