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Vendégségben a Királynál
Nehéz lehet egy sztár élete! Ahol csak megjelenik, pásztázó tekintetek veszik őt körül,
minden mozdulatát vizslatják, és biztos lehet benne, aznap este ő lesz a téma a családi asztalnál: hogy látták őt, hogy milyen
ruhában volt, honnan jött ki, hova ment
be, mit csinált éppen. Ilyen lehetett régen
a király élete is. Egy-egy találkozás emlékét
késő öreg korukig emlegették a szerencsések, akikkel kezet fogott, aki a közelében
lehetett, vagy éppen aki egyáltalán élőben
látta. De hát nem kerülne bármelykünk falára egy személyes találkozásról készített fotó
a pápával? Valószínűleg még az unokánk is
büszkélkedne vele: „Ezen a képen nagyapa látható, amint kezet fog a pápával!” Hát
még, ha egy vacsorameghívásról lenne szó!
Talán nincs olyan ember, aki visszautasítaná!
Nemcsak azért, mert biztosak lehetünk a különleges menüsorban, és nem azért, amiért
Móricz Zsigmond novellahőse várta a lakodalom meghívást a Tragédiában: „Egye meg
a fene a vén Sarudyt, ma kieszem a vagyonából”. Egy ilyen meghívás elsősorban megtiszteltetés, amit ezért nem lehet visszautasítani!
Talán ez az egyik meghökkentő dolog a
mai evangéliumi szakaszban. Ha meghív a
király, hogy lehet az, hogy a meghívottak
annyi elnapolható dolgot hoznak kifogásnak azért, hogy kimentsék magukat: munka a földeken, az üzleti ügyek… Nem ráérne
ez máskor is? Hiszen nem akárki hívta meg
őket, hanem a király! Még a mi korunkban
a demokrácia egyenlőség elve sem takarja el azt, hogy ilyen meghívást nem lehet

visszautasítani. A király reakciója viszont
rendkívül kemény: súlyosan megbünteti az őt megsértőket. Ebből láthatjuk, hogy
nem olyan király ez, mint a népmesékben,
ahol mindenféle szegénylegény odaülhet
szalonnázni a király asztalához! A meghívás rendkívüli, egszeri esemény, hiszen a fia
menyegzőjéről van szó! Ezért az ellenszegülésnek komoly ára van! A pusztulásukat
hozza.
A példabeszéd uralkodója aztán emberi módon, sértetten, kiterjeszti a meghívást
mindenkire – mindenki másra, és meg is telik a menyegzős terem. Viszont a királynak a
jelenlét nem elég: „Barátom, hogy jöhettél be
ide, ha nincs menyegzős ruhád?”
És ez velünk hogy van? Velünk, akik nem
utasítottuk el a meghívást, hiszen megkeresztelkedtünk, keresztényeknek mondjuk magunkat. Ott vagyunk vasárnaponként a szentmiséken, sőt talán hétköznap
is. Megfizetjük az adót, bedobjuk a perselypénzt. De vajon ez elegendő-e a menyegzőn való részvételre, a mennyei boldogságra? Rendben van-e az Úrral való
személyes kapcsolatunk, felkészülten járulunk-e a szentségekhez, rendezettek-e az
emberi kapcsolataink? Illetve törekszünk-e
arra, hogy tisztán tartsuk a lelkünket, hogy
a megszentelő kegyelem állapotában legyünk? Jézus Krisztus ezt a példázatot nemcsak a 2000 évvel ezelőtti hallgatóságának
mondta, hanem nekünk is, akik most hallgatjuk Őt. Hogy ne csak meghívottak legyünk, hanem választottak is!
Géczy Árpád

Nyári kalandok - Cserkésztábor a Mátrában
Azt hiszem, bátran kijelenthetjük, hogy az idei
tavaszt és a nyarat senki sem így tervezte. Nekünk, cserkészeknek is nehézségeket okozott
a vírus miatt kialakult bezártság, a személyes
találkozások hiánya. A mi „tanévünk” is rendhagyóra és talán kicsit hiányosra sikerült, éppen ezért különösen boldogok voltunk, hogy
a cserkésztáborunk mégsem maradt el. Sok
bizonytalanság és kérdés ellenére végül minden úgy sikerült, ahogy szerettük volna, és
végre erdőben lehettünk.
Ez az év nem csak a Covid miatt volt különleges, hanem amiatt is, hogy idén először nem
Duka volt a táborparancsnok, hanem Márk
vette át ezt a feladatot. Nem csak Ő bizonyította rátermettségét, hanem őrsvezetőink és
a Lego korosztály is komoly feladatokat vállaltak és láttak el mind az előkészületek, mind a
tábor ideje alatt.
A legidősebbeknek összesen 12 napig tartott a tábor, ők az első 3 napban előkészítették a táborhelynek kiválasztott rétet és szűk
környezetét a többieknek. Táborkeresztet,
zászlórudat állítottak, konyhát, latrinákat, fürdősátrat építettek, amivel megteremtették a
nomád élet alapvető feltételeit. Ez nem csupán egy remek szolgálati lehetőség, hanem
alkalom arra is, hogy egy kicsit kötetlenebb
formában töltsünk el pár napot.
Cserkészeink egy meleg júliusi napon érkeztek Szuha falucskája mellé az erdőbe, hogy
bátor lovagokként csatlakozzanak Camelot
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várához, és először is segítsenek felkutatni az
Excaliburt. A legelszántabbak megpróbálták
kihúzni a sziklából, de bizony senki sem járt
sikerrel, csak Artúr, aki könnyedén kirántotta
a kardot, ezzel bizonyítva, hogy méltó arra,
hogy király legyen.
A tábor első napjaiban az őrsi körletek kiépítésével foglalatoskodtunk (sátorállítás, asztal és tűzrakóhely építése, polcok, mosogató
készítése, ponyva kifeszítés stb.). A legidősebb őrs már nem is elégedett meg egy egyszerű asztallal, ők a fa törzsére, 3-4 méter magasba építkeztek.
A tábor negyedik napján megérkeztek kiscserkészeink is, akik gyorsan felvették a tábor
ritmusát, és hősiesen hadakoztak a körletük
közelében lévő darázsfészekkel is.
Mikor mindenki kényelmesen berendezkedett, egymás után következtek a hadi és
stratégiai játékok. Hol jó kalmárként a királyi
kincstár vagyonát kellett gyarapítanunk, hol
eszünkről és ügyességünkről kellett tanúságot tennünk, vagy bebizonyítanunk, hogy
a legkeményebb terepeken, sárban is végig
tudunk menni bármilyen akadálypályán. Az
egyik játék hevében „véletlenül” összecserélődtek az őrsvezetők, így minden őrsnél egy
másik vezető vendégeskedett aznap délután
egészen az esti tábortűzig. A sportdélelőttön minden izmunkat megfeszítve küzdöttünk a legkülönfélébb sportágakban (talán
jobb is, hogy arról nem készült fénykép, hogy

Koppány milyen magasra fel tudott mászni
a fára... :)) és esténként jólesett a tábortüzet
körbeülve nagyokat nevetni, játszani, kiabálni, aztán elcsendesedni.
Természetesen idén is volt esős napunk,
nem is egy, rögtön 2 nap folyamatosan! Ez
kicsit átírta a programunkat, de sebaj! A két
napos portyázás így elmaradt, de egynapos
túrára azért el tudtunk menni együtt, sikerült
megtalálni Magyarország legmeredekebb
jelzett turistaútját, ezen haladtunk Galyatető
felé. Aznap este különösen jólesett a vacsora,
a finom spagetti.
Gyönyörű volt a Mátra hegyes-völgyes vidéke, de nem sok sík terep volt a táborhelyünkön. Lejtett az alakulótér, lejtett a konyha (ez
néhányaknak kis szédülést is okozott az első
napokban), lejtettek az őrsi körletek közötti
ösvények, de a leglejtősebb a bekötő-út volt,
amin az autónk fel tudott jutni az aszfaltútra a
falu, a bolt felé minden reggel. Ez az út az eső
utáni napokban már elég nehezen járhatóvá
vált, ezért a hazautazásunk napján a faluból
kellett megkérnünk egy helyi gazdát, hogy
a terepes Kamazával húzzon ki minket a sárból,a fiúk legnagyobb örömére, akik erre a pár
percre elcsendesedve, mély áhítattal figyelték
a műveletet.
Hálásak vagyunk, hogy újra együtt lehettünk, hogy újra a természetben lehettünk pár
napot. A tábor végére – szokás szerint - már
kezdett hiányozni az otthoni fürdőszoba és az
ágy mindenkinek, de azért nehéz volt a búcsú
az utolsó napon.
Köszönjük mindenkinek a segítséget és a
támogatást, hogy létrejöhessen ez a tábor.
Köszönjük Péter atyának, hogy ellátogatott
hozzánk, és misét tartott nekünk a réten a borús idő ellenére is. (Végül csak a végén áztunk
meg egy kicsit.)
Köszönjük a Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány támogatását, idén is, mint eddig minden évben és hálával gondolunk mindenkire,
aki akár szülőként, vagy vezetőként áldozatot
vállalt a cserkészcsapatért.
Jövőre, reméljük, folytatjuk, ha nem is
ugyanitt, de egy hasonlóan szép helyen...
Magyar Anna

Instant katekézis
Az angyalrangsor: az Ószövetségből ismerjük a szeráfokat, a kerubokat, az őrangyalokat és az angyalokat. Szent Pál a sort a
trónusok, uralmak, fejedelemségek és hatalmasságok csoportjaival egészítette ki. Areopagita Dénes az angyalseregeket 9 karba és
3 rendbe sorolta: 1. szeráfok, kerubok, trónusok; 2. uralkodók, erők, hatalmasságok; 3. fejedelemségek, főangyalok, angyalok. Ezen
angyalrangsort úgy gondolta el, hogy a csúcson levők, a szeráfok közvetlenül Isten trónja mellett állnak, az angyalok pedig a miséző pappal érintkeznek. Az angyalrangsort
bevették az Apostoli Konstitúciók 8. könyvébe (4. század), amely meghatározta a teológiai gondolkodást. Az irodalom és a képzőművészet azonban elég önkényesen bánt
ezzel az angyalrangsorral: vagy megforgatták a sorrendet, vagy az egyes karokat helyezték máshova. A nyugati művészetben az
angyali karokat föliratról vagy attribútumról
lehet megismerni. A keleti művészetben alakult ki a szárnyas kerék a trónusok és uralmak ábrázolására. Az angyalrangsort legtöbbször a trónon ülő Krisztus körül látjuk
(Velence, S. Marco, a baptisztérium kupola-mozaikja, 13. sz.), de ez alkotja a Szentháromság és Mária (halála és megkoronázása
képeken) kíséretét is.

Kedves Testvérek!
A temetőben lévő sírhelyek rendben tartása
közös érdekünk. Ezért szeretettel tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1995 előtt megváltott sírhelyek megváltási ideje lejárt. Kérjük Önöket,
lejárt sírhelyeiket hosszabbítsák meg! A meg
nem hosszabbított sírok fölötti jog visszaszáll
a temető tulajdonosára. A biai katolikus temetőben nagyjából 300 olyan sír van, amelynek
lejárt a megváltási ideje.
Plébániahivatal
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Verskápolna 39. – szüret
Lassan vége a szüretnek, a hordókban forr a must. Szinte összeszámlálhatatlan, hogy költőink
mennyi szép, érdekes, netán vidám verset írtak a borról. Most egy érdekes anekdota kedvéért Vörösmarty Mihály Fóti dalának részletét választottam. A legenda szerint a vers Fáy András fóti pincéjében született, és egyben emléket állít egy magyar találmánynak is. A fröccsöt Jedlik Ányos
találta ki 1842. október 5-én, amikor Fáy András fóti présházában váratlanul előhúzta új találmányát, egy szódás palackot, és szódát spriccelt a meglepett társaság borába. Mi ez? Spriccer. Túl
németes - így Vörösmarty, legyen a neve inkább fröccs. Így próbálták tehát ki Jedlik Ányos bencés szerzetes találmányát, a szódavizet, erre utalna a borban fölszálló gyöngy, ha a borba szódát
töltve fröccsöt készítünk. Néhány fröccsfajta, zárójelben a bor- szóda mennyisége dl-ben:
Kisfröccs (1-1), Hosszú lépés (1-2), Sóherfröccs (1-4), Nagyfröccs (2-1), Házmester (3-2), Maflás
(5-5), Polgármester (6-4)
Vörösmarty Mihály: FÓTI DAL
Fölfelé megy borban a gyöngy;
Jól teszi.
Tőle senki e jogát el
Nem veszi.
Törjön is mind ég felé az
Ami gyöngy;
Hadd maradjon gyáva földön
A göröngy.
Testet éleszt és táplál a
Lakoma,
De ami a lelket adja,
Az bora.
Lélek és bor két atyafi
Gyermekek;
Hol van a hal, mely dicső volt
És remek?

Bort megissza magyar ember,
Jól teszi;
Okkal-móddal meg nem árthat
A szeszi.
Nagyot iszik a hazáért
S felsivít:
Csakhogy egyszer tenne is már
Valamit.
Minden ember legyen ember
És magyar,
Akit e föld hord s egével
Betakar.
Egymást értve, boldogítva
Ily egy nép
Bármi vésszel bizton, bátran
Szembe lép.

Kerkovits G.

NEK-információk
A világjárvány miatt egy évvel később, 2021.
szeptember 5-12. között tarthatjuk meg Budapesten a katolikus világtalálkozót. Mit tehet
a korábban a NEK programjaira megvásárolt
belépőjegyével? Lépjen be a regisztrációs fiókjába! Ezután kiválaszthatja, hogy mit szeretne tenni a korábban megváltott jegyével!
Dönthet úgy, hogy azt felhasználja a jövő

évi világeseményen, hiszen azok természetesen érvényesek maradnak 2021 szeptemberében is. Jelezheti, hogy nem vesz részt az
új időpontban tartott találkozón, de nem szeretné a jegye árát visszakérni, hanem azzal
adományként támogatja a kongresszus megrendezését. Harmadik választási lehetősége,
hogy kéri a belépője árának visszatérítését.

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. november 1.
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Bibliai rejtvény – Bibliai lakomák
A Bibliában olvashatók olyan események,
amelyek étkezésekhez köthetők. Rejtvényünkben leírjuk az étkezés körülményeit, feladat az esemény megnevezése, esetleg szentírási hely megjelölésével!
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében

példa

adják le, vagy ímélben (biaiforras@gmail.com)
küldjék el november 1-ig! A helyes megfejtők
között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent
Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejése: Könyörülj
rajtam Istenem, bűnömtől tisztíts meg engem!

Körülmények

étel

esemény

Szentírási
hely

Egy öregember és két fiatal a
történet szereplője

lencse

Jákob és Ézsau

Ter 27,1-26.

1.

Jeruzsálemen kívüli helyszín

5 Kenyér, 2 hal

2.

Jeruzsálemben egy ház emeleti
terme

Sült bárány, bor, kovásztalan kenyér

3.

Egy idős ember három vendéggel
egy fa alatt

Sült lepény, vaj,tej,
borjú,

4.

Egy ünneplő és egy duzzogó
testér, egy idős apa

Hizlalt borjú

5.

Cezáreában egy ház terasza a helyszín, az esemény egy látomás

Lepedőben
csúszómászók, madarak

Vallomások a Rózsafüzérrôl
„A rózsafüzér, ez a megváltó megtestesülésbe gyökerező, evangéliumi imádság
teljesen Krisztusra irányul.
Mert még jellegzetes eleme
is – az Üdvözlégyek litániaszerű ismétlése – Krisztus
dicsőítése lesz, akiről az angyali üdvözlet és a Keresztelő anyjának köszöntése szól: »Áldott a te méhednek gyümölcse« (Lk 1,42). Sőt, többet mondunk: az
Üdvözlégyek ismételgetése a háttér, melyben a titkokat szemléljük: Jézus, akit minden
Üdvözlégyben megnevezünk, ugyanaz, mint
akit a titkok egymás után szemünk elé állítanak mint Isten Fiát és a Szűzanya fiát.”

(VI. Pál pápa)
„A rózsafüzér – jóllehet jellegzetesen máriás imádság – lényegét tekintve krisztologikus. Alkotóelemeinek egyszerűségében sűrítve tartalmazza az egész evangéliumi üzenet
mélységét, melynek mintegy rövid össze-

foglalása. Benne visszhangzik Mária imádsága, az ő örök
Magnificatja, a megváltó megtestesülés művéért, mely az ő
szűz méhében kezdődött el. A
rózsafüzérrel a keresztény nép
beiratkozik Mária iskolájába,
hogy bevezessék Krisztus arca szépségének
szemlélésébe és az ő szeretete mélységének
megtapasztalásába. A rózsafüzér által a hívő
kegyelmek bőségét nyeri el, mintegy magának a Megváltó Anyjának kezéből.”

(Szent II. János Pál pápa)
„Ó, Mária, áldott rózsafüzére,
édes lánc, mely Istenhez láncolsz minket, szeretet köteléke, mely az angyalokkal egyesítesz, az üdvösség tornya a
pokol szakadékában, biztos
kikötő az általános hajótörésben, nem hagyunk el soha többé.” (Boldog Bartolo Longo)
Forrás: Magyar Kurír
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Gondolatok az Eucharisztiáról
Avilai Szent Teréz (-1582. 10. 4.) példája álljon ma előttünk, akiről a
következőket írták le: „Mintegy 23 éven át naponta igen nagy áhítattal
áldozott meg és már e példája által is a gyakori illetve napi szentáldozás
apostolává vált. Mindig arra törekedett, hogy a lehető legnagyobb lelki
tisztaságban lépjen az Úr asztalához. Már a tökéletes életre való „megtérése” előtt sem áldozott soha úgy, hogy előtte ne gyónt volna, ha akármilyen kicsi bűnt is érzett a lelkén. Szentáldozás közben olyan élő hit töltötte el, hogy sok éven át mindig úgy lépett az Úr asztalához, mintha testi
szemeivel látná Krisztust ott jelen lenni.”

Naptár
– 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.
– A szentmiséken lehetőleg viseljünk
maszkot, és a bejáratnál mindig fertőtlenítsük a kezünket! A szentáldozás kézbe
történik, továbbra sincs kézfogás, a perselyezés a mise végén a kijáratnál elhelyezett perselyekbe történik.
– Fogadóórák időpontjai: hétfő, kedd, péntek: 16.00 – 17.30 (Telefon: 30/351-6227,
Email: p_szalai@yahoo.de)
– Egyházi hozzájárulást csekken, illetve átuta-

–
–
–
–
–
–

lással 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.).
Október estéin negyed 6-kor rózsafüzért
imádkozunk a templomban.
Október 24. 9 óra: temetőtakarítás
Nov. 1. 8 :00, 9:30: Ünnepi szentmisék Mindenszentek napján
Nov. 2. 15 óra (temetőkápolna): Halottak
napi szentmise
November 7. Gyalogos zarándoklat (Etyekről Biatorbágyon át Makkosmáriára)

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai – (Évközi 28. vasárnap – Évközi 32. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Okt. 11.

Iz 25,6-10a

Fil 4,12-14.19-20

Mt 22,1-14

Okt. 18.

Iz 45,1.4-6

1Tessz 1,1-5b

Mt 22,15-21

Okt. 25.

Kiv 22,20-26

1Tessz 1,5c-10

Mt 22,34-40

Nov. 1.

Jel 7,2-4.9-14

1Jn 3,1-3

Mt 5,1-12a

Nov. 8.

Bölcs 6,12-16

1Tessz 4,13-18

Mt 25,1-13
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