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Csak az olaj ki ne fogyjon!
Milyen is a mennyek országa? Erről az evangéliumok tanúsága alapján
részletesen olvashatunk:
olyan, mint a földbe ásott
kincs vagy a kereskedő
gyöngye, ami minden
más kincsnél többet ér.
Olyan, mint a jó termőtalajba hullott mag, mely
sokszoros termést hoz, vagy a mustármag,
mely minden más fa fölé magasodik. Olyan
a mennyek országa tehát, ami minden reményünkön túl tesz, amiért érdemes áldozatot
hozni, küzdeni. Persze nem tudjuk megmondani így sem, hogy a mennyek országa, a feltámadás utáni élet, milyen is lesz pontosan,
csak azt tudjuk, hogy örök, tehát véget nem
érő boldogság vár ránk, ahol nem lesz helye
a szomorúságnak, de a bűnnek, a gáncsoskodásnak sem. Nagyon szeretem azokat az
ismert képeket, amelyek erről az állapotról
szólnak: például a nagy asztal, ahol mindenki kezében egy hosszú nyelű kanál van, és
míg a pokolban a kárhozatra ítéltek magukat szeretnék tömni, de a kanál hosszú nyele
miatt nem tudják, addig a Mennyországban
az üdvözült lelkek ugyanolyan hosszú nyelű
kanállal egymást etetik, boldogan. És mivel
ez a csodálatos, semmivel fel nem érő boldogsághoz tényleg nem férhet a bűn, egymásnak is örülni fogunk. Annak idején Béla
atya úgy világított erre rá, hogy amikor a
többi üdvözült lélek között nekünk is részünk lehet a boldog színelátásban, a többieket látva nem az lesz a kérdésünk, hogy
te hogy kerülsz ide, hanem hogy milyen jó,
hogy te is itt vagy!

És a mennyek országának itt a földön kell elkezdődnie, ezért is imádkozunk az Úrtól tanult
imádsággal naponta: „Jöjjön el a Te országod…”
Mert a mennyek országa
hasonló a király fiának lakodalmához, hasonló a gazdag és szegény Lázár esetéhez, de a mai evangéliumban olvasott tíz szűz
történetéhez is. Ugyanis Jézus elbeszéléseiből
kitűnik, hogy bár a mennyek országához döntő szerepe van az isteni kegyelemnek, az nem
jön el sült galamb módjára! Ahhoz nekünk is
tennünk kell valamit. A mennyek országa úgy
jön el közénk, hogy nekünk kell haladni felé.
Mint amikor külföldre megyünk: nem Ausztria jön el hozzánk, hanem mi megyünk oda…
Munkálkodni kell érte! Készülnünk kell a találkozásra! Ebben pedig fontos eligazítást ad az
evangélium: a mai szakasz például arra figyelmeztet, hogy legyen elegendő olaj a lámpásunkhoz: ne hagyjunk fel az imádságunkkal,
ne eresszük el a Jóisten gondviselő kezét, ne
hagyjunk fel az irgalmasság cselekedeteivel,
a nélkülözők segítésével és Isten egyházának
építésével, amit a saját életpéldánkon keresztül tudunk megvalósítani. Jócselekedeteinket
nem tudjuk mással végeztetni, irgalmasságunkat nem helyettesítheti más kegyessége,
és hiába teszi meg felebarátunk azt a jót, amit
mi elmulasztottunk, a saját listánkról az hiányozni fog. Mindehhez a saját olajunk kell.
A menyegzőhöz minden készen áll: Jézus
megtette a magáét: meghalt értünk, és számít
ránk az asztalánál: várjuk őt okosan!
Géczy Árpád

Közös ügyünk! – Az egyházi hozzájárulásról
Már az ősegyházban felismerték az apostolok,
hogy az egyház építéséhez közös erőfeszítésekre van szükség. A
szegények, elesettek támogatásához, de a közös
célok eléréséhez is.
Mi is egymásra vagyunk utalva közös dolgainkban: imádságainkban, egymáson való segítésünkben, és a
közösség anyagi ügyeiben is. 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.

Elvárható, hogy ebben
a közösségi szerepvállalásban minden önálló jövedelemmel rendelkező
egyén vagy család kivegye részét. Az éves egyházi hozzájárulás befizetésének legkésőbb az
egyházi év végén, tehát
most van itt az 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
az Egyházhoz tartozásunk ebben a gesztusunkban is megnyilvánulhasson!
A Biai Egyházközség képviselő-testülete

Instant katekézis
A búcsú a bűnbánat szentségében már föloldozást nyert bűnért járó, ideigtartó büntetés
elengedése. A római katolikus Egyház kincse,
az ortodox egyház nem ismeri el, a protestáns
egyházak kifejezetten tagadják. A nyugati
egyházi hagyomány különbséget tett a bűn
eltörlése és a büntetés elengedése között. A
Krisztustól kapott oldás és kötés hatalma vonatkozik mind a bűn alóli föloldozásra, mind
a büntetés elengedésére. A bűnök megbocsátása és a halálos bűnért járó örök büntetés
elengedése a szentségi föloldozásban megy
végbe (bűnbánat szentsége). A bűnök megbocsátása után azonban visszamaradnak bizonyos ideig tartó büntetések, s a búcsú ezek
eltörlése. A búcsú elnyerésének föltétele a kegyelem állapota, az előírt jótettek elvégzése
és legalább általános szándék a búcsú elnye-
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résére. A bűnnek mindig lehetnek következményei, s ezeket a megtérés nem tudja megakadályozni. Így a bűnbánat komolyságához
hozzátartozik annak az ítéletnek az alázatos
elfogadása is, amely elől az ember nem térhet ki (1Kor 5,5; 1Tim 1,20; 1Kor 11,32; Jel 2,22).
A Szentírás egyes esetekben említi az Istentől külön kirótt büntetést is (Ter 3,13 és Bölcs
10,20; Szám 20,12; 2Sám 12,10-14), ezért nem
lehet egyszerűen elvként állítani, hogy a bűn
megbocsátása minden esetben magával hozza minden büntetés elengedését is. Az Egyház képes ezt a kiengesztelődési folyamatot segíteni az emberben akár imádságával,
akár jótettekkel, még a halottak esetében is,
ahogy arról a Szentírásban szintén szó van
(2Mak 4,43-46; Mt 6,12; 1Jn 3,20; 2Tim 1,18;
Jak 5,16).

A Biai Katolikus Karitász hírlevele
„…Közelebb kell jutnunk egymáshoz. Meg
kell éreznünk mások baját úgy, hogy attól mi is
szenvedjünk. És mások
gondját úgy, hogy azt,
mint a magunkét, eloszlatni törekedjünk.”

(Prohászka Ottokár)
A Karitász csoport nevében hálás köszönetet szeretnék mondani a kedves testvéreknek, hogy munkánkat több alkalommal
rendszeresen, jószívűen és nagylelkű adományokkal támogatták. Ezáltal egyre több
lehetőségünk adódott rászorulók megsegítésére.
Az idei év a rendkívüli helyzet miatt sem
volt eseménytelen. Az óvintézkedések betartásával végezzük önkéntes munkánkat.
Néhány példa a már megvalósult éves feladatainkból:
• A nagyböjti időszakban 110 kg tartós
élelmiszerből 20 db csomagot állítottunk
össze, sok embernek szerezve meglepetést, örömet.
• A központi Karitászból Béres-cseppeket
kaptunk, 15 helyre vittük ki.
• Év közben több helyi adomány került
szétosztására: ruhák, takarók, ágynemű
stb.
• Tavaszi vetőmagprogramra 11 családot
tudtunk megnyerni, akik vállalták, hogy
kertjüket tavasztól művelik.
• Nyár végén kerestük meg azokat a családokat, ahol az iskolakezdés nehézsége
felmerült, végül is 7 tanulónak tudtunk
tanévkezdési támogatásként vásárlási
utalványt lekérni.
Amit az idei évre még tervezünk, a „TÁRJÁTOK KI SZÍVETEKET” és az „ANGYAL

BATYU” adventi segélyprogramok, amit az
önök segítségével szeretnénk ismét megvalósítani. Ezzel a közös összefogással ünneppé tehetjük mások karácsonyát!
„TÁRJÁTOK KI SZÍVETEKET”: Árpád-házi
Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan
nov. 22-től a templomban lehet elhelyezni
a tartós élelmiszercsomagokat, melyekkel
örömet szerezhetünk a családoknak a téli
időszakban és karácsonykor.
„ANGYALBATYU”: Idén a gyerekeket/fiatalokat is szeretnénk bevonni az irgalmasság és a jócselekedetek gyakorlásába. Az
ismert cipős-doboz akcióhoz hasonlóan,
egy kisebb papírdobozt tölthetnének meg
a gyerekek, amit más gyerekeknek ajándékoznának: pl. könyv, édesség, játék, tisztálkodási szerek, iskolai felszerelés és JÓKÍVÁNSÁG. Fontos, hogy írják rá, milyen korú
fiúnak/lánynak szánják. A dobozokat is a
templomba kérjük elhozni.
December 6-ig van lehetőség a templomban elhelyezni a csomagokat.
A fent említett akciók itt lakóhelyünkön
valósulnak meg, de ha valaki úgy gondolja,
hogy az Országos Katolikus Karitászt is támogatja, arra is van lehetősége: a 1356-os
adományvonal hívásával (egy hívás 500 Ft
támogatást jelent)
Továbbra is számítunk segítségükre. Kérjük, hogy jelezzék, ha környezetükben ismernek nehéz sorsú családokat, vagy egyedül élő idős, beteg testvéreket.
Munkánkhoz keresünk alkalmi vagy
rendszeres segítőket.
Jézus ezt kéri tőlünk:
„Tegyétek újra jóvá a világot az irgalmasság cselekedeteivel! Olyannak, amilyennek alkottam!”
Hálás köszönettel:
a Karitász csoport tagjai
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Gondolatok az Eucharisztiáról
A legszentebb Oltáriszentségben Krisztus a
mi állhatatos kísérőnk, akinek úgy tűnik lehetetlen akár csak egy pillanatra is elszakadnia
tőlünk... Egy ilyen hű barát és bátor hadvezér
jelenlétében, aki a szenvedésben az élre állt,
mindent el lehet viselni. Segít nekünk, megerősít minket, soha nem hagy el minket, igaz
barátunk. Most már világosan felismerem és
már nem sokkal a tévedésemből való megszabadulásom után is beláttam: ahhoz, hogy
Istennek tehessünk és tőle nagy kegyelmeket
nyerjünk, az ő akarata szerint szükséges, hogy
ezek (a kegyelmek) eme legszentebb emberség (ami a legszentebb Oltáriszentségben
van jelen) kezein keresztül menjenek, melyben a felséges Isten tetszését találja, ahogy
azt maga megmondta. Ezt nagyon sokszor
megerősítette a tapasztalatom, és maga az

Úr is megmondta nekem. Világosan láttam,
hogy ezen a kapun kell bemennünk, ha azt
akarjuk, hogy a legmagasabb felség nekünk
nagy titkokat nyilatkoztasson ki. Ne keressünk
hát más utat, még akkor sem, ha a szemlélődés legmagasabb fokán állnánk is. Itt ugyanis
biztonságban járhatunk. Ez a mi Urunk az, aki
által minden jóban részesülünk. Tanítani fog
minket, ha az ő életét, a legeslegjobb példát
szemléljük. Mi egyebet kívánhatnánk még,
mint egy ilyen hű barátot (a legszentebb Oltáriszentségben) az oldalunkra, aki minket a
szenvedések és szorongattatások közt nem
hagy el, mint ahogy azt a világi barátok teszik?! Boldog, aki Őt (az eucharisztikus Üdvözítőt) valóban szereti és mindig vele van!
(Avilai Szent Teréz, +1582. okt. 4.)

NEK-információk
A Kongresszus szimbólumáról:
Ozsvári Csaba ötvösművész (1963-2009) alkotása, a
Missziós kereszt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongres�szus missziós szimbóluma. Az
esztergomi bazilikában álló
tölgyfa kereszt 2007-ben készült, három méter húsz centi magas, bronz borításokkal díszített. A keresztet a 2007-es Budapesti Városmisszió alkalmával állították fel először, majd
az esztergomi bazilika északi kereszthajójában nyert végleges elhelyezést.
Növényi ornamentikája a magyar honfoglalás kori ötvösség motívumait idézi. Díszítőelemei alapján historizáló mű; leveles-indás
mintázatában az ősi magyar életfamotívum
jelenik meg, a páva szimbólum megjelenítésével pedig ókeresztény stílusjegyeket is visel. De a kereszt nemcsak egy – a történelmi
múltunk stílusvilágát magán hordozó – egyedi ötvösmunka, hanem ereklyetartó is. Középpontjában, ezüst tokban Szent Kereszt-ereklye van elhelyezve, melyet a leveles díszek
fordulataiban magyar, ill. magyar vonatkozású szentek ereklyéi vesznek körbe: Szent
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Adalbert – Boldog Salkaházi Sára – Boldog Batthyány-Strattmann László – Szent
Gellért – Szent Imre – Szent
István király – Szent László
király – Szent Margit – Szent
Erzsébet – Kassai vértanúk –
Boldog IV. Károly király – Szent Hedvig – Zoborhegyi Szent Zoerard-András – Zoborhegyi Szent Benedek – Szent Márton – Boldog
Gizella – Boldog Apor Vilmos – Boldog Romzsa Tódor – Boldog Meszlényi Zoltán – Becket
Szent Tamás – Boldog Brenner János – Boldog
Drinai Vértanúk – Boldog Gojdics Pál Péter –
Boldog Hopkó Bazil – Boldog Scheffler János
– Boldog Anton Durcovici – Boldog XI. Ince
pápa – Boldog Kolesár Anna – Boldog Vladimir Ghika – Boldog Alojzije Stepinac – Szent
Kinga – Boldog Iuliu Hossu – Boldog Vasile Aftenie – Boldog Ioan Bălan.
Ferenc pápa Rómában a magyar püspökök „ad limina apostolorum” látogatása alkalmával 2017 novemberében megáldotta a
2020-ban Budapesten megrendezendő 52.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK)
Missziós keresztjét.

Verskápolna 40. – Számvetés
November a számvetés hónapja. Borongós, nyálkás hónap. Az elején Mindenszenteket ünnepeljük. Másnap nem töklámpásokkal riogatunk, hanem égő mécsesekkel, temetőjárással emlékezünk halottainkra. Rájuk gondolunk, ahogy „Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. / Mindenki tudta
és hirdette: ő volt. / Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt / s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt / a
csönd s ahogy zengett fülünkbe hangja, / mint vízbe süllyedt templomok harangja / a mélybe lenn
s ahogy azt mondta nemrég: / „Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék” (Kosztolányi). Halottak napján
saját életünkről is számot vetünk. Értelme volt-e életünknek, hányszor kerestünk Istent, hányszor nem találtuk? Talán rosszul kerestük?
Lackfi János: Mondd csak, hol vagy, Uram?
Mondd csak, hol vagy, Uram?
Kerestelek fűben-fában-virágban,
de csak természettudományos megfigyelésekre
találtam, meg jujdeszép pillanatokra,
pedig vártalak!
Kerestelek a gyermekem szemében,
amely egyben az én szemem is volt,
magam néztem vissza magamra,
átéreztem a borzongató nagy folytonosságot,
a nemzedékről nemzedékre áramló erőt,
de ott se voltál!
Kerestelek apám halálakor sírásokban
meg torokszorulásokban, a széteső test
kétségbeesésében, a remény és rémület közti
szakadékokban, gondoltam, csak előbújsz
már végre!
Kerestelek az Igében, de csak csűrés-csavarást
találtam, értelmezések értelmezéseit,
furfangos retorikákat, nem tudtam,
a labirintus melyik ágában találkozhatom
veled.
Kerestelek a közösségben, derék emberek
voltak ott, de éppolyan szánalmasak
és töredezettek, mint én, egyikben sem
láttam arcodat.

Mondd csak, hol voltál, fiam?
Üzentem fűvel-fával-virággal,
de el voltál foglalva a vizsgálódással,
gyermeked szemébe titkot rejtjeleztem,
de az apai büszkeség elfedte,
vigasztaltalak volna apád halálakor,
de a sürgés-forgás, dohogás lekötött,
nem értél rá meghallgatni engem,
könyvbe bújtam kedvedért,
de nem bíztad rá magad a betűkre,
szimatoltál, értelmezgettél, mérlegeltél,
folyton visszahőköltél, pedig ha az egyik
lépőkőre nem teszed rá lábadat, a következőt
nem éred el, szétosztottam magam
a közösségben, de te mindig a hiányokat
lested, nem az emberekben fellelhető
mozaikköveimet.
Ha suttogok, túlharsogsz,
ha kiáltok, megrémülsz vagy kegyetlennek tartasz,
az egód mindig ott ugrál közted és köztem.
Ha néha
félreállítanád, tudnánk végre beszélni.
Úgy vágyom rád!
Kerkovits G.

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. december 6.
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Naptár

Bibliai rejtvény

– 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.
– Hétköznap a szentmise kedden és pénteken 18 órakor, adventi időben reggel 6-kor
kezdődik.
– 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.
– 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 a fogadóórán személyesen, valamint 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.).

Kire gondoltunk?
– A kifejezés utolsó három betűje szerepel Dávid városának nevében, illetve a híres fürdő
nevének elején, ahol Jézus gyógyított.
– a megfejtés első betűje azonos az örömhír szó
görög megfelelőjének első betűjével
– A keresett kifejezés 3-4. betűje kétjegyű betű.
Ezzel a betűvel kezdődik Pál Filemonhoz írt
levele és Jakab levele közötti szentírási könyv
neve.
– a szó első két betűjét visszafelé olvasva azt a
két betűt kapjuk, amivel Izsák feleségének a
neve kezdődik.
– A nyolcbetűs szó negyedik betűje az első as�szony nevének elején áll.
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében
adják le, vagy ímélben (biaiforras@gmail.com)
küldjék el december 6-ig!
A helyes megfejtők között értékes könyvet
sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejése:
1. Csodálatos kenyérszaporítás (Lk 9, 12-17),
2. az utolsó vacsora (Mt 26, 20-29),
3. az Úr megjelenik Ábrahámnak (Ter 18, 1-15),
4. A tékozló fiú (Lk 15,11-32),
5. Péter apostol látomása (Apcsel 10,1-12)

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai – (Évközi 32. vasárnap – advent 3. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Nov. 8.

Bölcs 6,12-16

1Tessz 4,13-18

Mt 25,1-13

Nov. 15.

Péld 31,10-13.19-20.30-31

1Tessz 5,1-6

Mt 25,14-30

Nov. 22.

Ez 34,11-12.15-17

1Kor 15,20-26.28

Mt 25,31-46

Nov. 29.

Iz 63,16b-17.19b 64,2b-7

1Kor 1,3-9

Mk 13,33-37

Dec. 6.

Iz 40,1-5.9-11;;

2Pét 3,8-14

Mk 1,1-8

Dec. 13.

Iz 61,1-2a.10-11

1Tessz 5,16-24

Jn 1,6-8.19-28
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