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Karácsony elé
Az idei év adventje bizony különbözik az előző években megszokottaktól. Még az előző
évben is biztonságban érezhettük magunkat – legalábbis a mostani helyzetből nézve
–, nyugodtan készülhettünk a karácsony ünneplésére. Megvolt a lehetőségünk, hogy Istenre figyelve, életünkben rendet rakva várjuk
a hozzánk közeledő Jézus Krisztust. Érdemes
talán végiggondolni, hogy mennyire sikerült
abban a nyugodtabb időszakban a karácsonyi felkészülésünk. Az idei évben a külső körülmények nagyon megváltoztak. A járvány
bizonytalanságot, aggodalmat hozott mindannyiunk életébe. Aggódunk saját és szeretteink életéért, megélhetésünkért. A külső körülmények megváltoztatták viselkedésünket,
talán szokásainkat is. Milyen lehetőségeink
vannak ilyen körülmények között a karácsonyi
készületre? Fontos, hogy mindig szem előtt
tartsuk, hogy mire is készülünk, mit is fogunk
ünnepelni. Karácsonykor ünnepeljük, hogy Isten közel van hozzánk. A Szentháromság második személye emberré lett, és megszületett
Betlehemben erre a világra. Az Istenember
osztozott emberi sorsunkban, és ezzel egy
egészen új perspektívát adott nekünk. A mi
életünkben is jelen tud lenni, segíteni, vezetni tud minket akár a mostani nehéz körülmények között is.
Az advent mindig az önmagunkkal való
szembenézésre indít minket. A múlt tapasz-

talatai, a jelen érzései segítenek bennünket
ebben a szembenézésben, hogy felismerjük,
mit kell még Isten segítségével rendbe tenni
az életünkben.
Az advent az imádságra is serkent. Különösen mostanában ne felejtsünk el imádkozni a
betegekért és hozzátartozóikért, a haldoklókért és a megholtakért Istenre bízva őket és
saját magunkat.
Az advent mindig karácsonyra irányítja figyelmünket. Hogy Isten velünk van, ezért szívünket-lelkünket Isten kezében helyezve, rá
bízhatjuk magunkat és szeretteinket.
Kívánom mindannyiunknak, hogy az idei
évben is karácsony békéje és öröme töltse be
szívünket, egész életünket.
Jó egészséget és áldott ünnepet kívánok
mindnyájunknak.
Péter atya

A biai egyházközség képviselô-testülete
Isten áldásában bôvelkedô
áldott karácsonyt és boldog új évet kíván
Biatorbágy valamennyi lakosának!

Elsôáldozás
November 21-én nagy örömben volt része
11 hittanos gyermeknek, akik életükben először találkozhattak a feltámadt Úrral az Oltáriszentségben. A jó Isten segítse őket, hogy kitartsanak megkezdett útjukon!

Idei elsőáldozóink: Czipár Anna, Fehér
Zsófia, Hajdu Sára, Jakab Miriam, László Zalán,
Marton Klaudia, Réz Gergely, Váradi Júlia, Váradi Szilvia, Váradi Zsófia, Zsitva Csenge.
Szalai Péter

„Jöjjetek, Atyám áldottai!” – NEK információk
121 ország több, mint 6700 helyszínén
csatlakoztak a világméretű imalánchoz
Sok tízezer hívő imádkozott együtt szerte
a világon templomokban, kápolnákban – otthonról is sokan bekapcsolódtak.
Erdő Péter bíboros és a jövő évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust
szervező titkárság meghívására november
21-én, Krisztus Király ünnepének előestéjén
ismét több tízezren dicsőítették együtt az Oltáriszentségben jelen lévő Jézust szerte a világon. Ez volt a hetedik ilyen szentségimádási
és imaalkalom. Európa szinte minden országa
csatlakozott.
A résztvevő országok és helyszínek száma
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is jóval meghaladta az eddigieket: 121 országból, 6728 helyszínről csatlakoztak, többek között Pakisztánból, Togóból, Panamából, de a
résztvevő országok között találjuk Kínát, Kazahsztánt, Benint, Izlandot, Chilét, Új-Zélandot és számos más távoli országot is.
Egy belga résztvevő írta: „A szentségimádás
csöndjében Jézus maga alakítja szívünket, formálja bensőnket. Sokáig, ha meghallottam,
hogy »szentségimádás«, gyerekkoromból a
végtelennek tűnő unatkozás ideje jutott eszembe. Aztán találkoztam olyanokkal, akik alig várták, hogy betérhessenek a templomba akkor is,
ha nincs mise. Boldogan iratkoztak föl egy-egy
órára, imaláncra, szentségimádásra. Látszott

rajtuk a derű, a békesség. Mindannyian, a nem
istenhívő emberek is keresik a »felülről«, »nagyobb erőktől«, a kozmoszból, a természetből,
a külső energiákból való töltődés lehetőségét.
A szomjukat sokféle módon próbálják csillapítani, de néha elmennek a valódi forrás mellett.
A szentségimádás számomra is döbbenetes felfedezést kínált! Hiszen a célja nem más, mint
személyes, bensőséges kapcsolatba kerülni és
maradni Jézussal, aki feltétel nélkül, visszavonhatatlanul, szenvedélyes szerelemmel szeret külön-külön mindegyikünket, és alig várja, hogy
viszontszeressük.”
Sokan csatlakoztak az imalánchoz otthonaikból. Az ő bekapcsolódásukat segítendő,
Magyarország mellett Spanyolország, Chile,
Olaszország, Mexikó és sok más ország temp-

lomaiból volt élő közvetítés templomokból,
kápolnákból. Volt helyszín, aminek az élő közvetítését közel kétezren nézték, mások imaszándékaikat osztották meg a videó alatti
hozzászólásokban.
Erdő Péter bíboros így nyilatkozott a szentségimádási lánccal kapcsolatban: „Amikor Jézus Krisztus feltámadása után búcsúzott tanítványaitól, elküldte őket az egész világra, hogy
hirdessék az örömhírt. Megígérte, hogy velük
lesz »minden nap, a világ végezetéig«. Velünk
van tanításában, kegyelmében, szentségeiben,
de különösen velünk van az Eucharisztia ünneplésében és az Oltáriszentségben, melyet szentmisén kívül is imádattal veszünk körül.”
Köszönjük ezt a nagyszerű kezdeményezést a
2021-es budapesti kongresszus felé vezető úton!

Instant katekézis
A betlehemi csillag, bölcsek csillaga: a napkeleti bölcsek egy rendkívüli égi jelenségből,
„csillag fölkeléséből” ismerték föl a zsidók királyának megszületését, s indultak el, hogy
hódoljanak előtte (vö. Mt 2,1-12). E jelet a zsidók nem értették, mert Heródes kérdésére
(„Hol kell a Messiásnak születnie?”; vö. Mt 2,4)
nem Bálaám („Csillag tűnik fel Jákob törzséből,
jogar sarjad Izraelből” Szám 24,17), hanem Mikeás („Te Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem
vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz.” Mik 5,1) jövendölésével
válaszoltak, s adták meg Betlehemet a születés helyeként. Maga Heródes, mert nem volt
zsidó, e kérdésben érthetően tájékozatlan
volt. A csillag pedig, amelyet „fölkelni láttak”,
újra föltűnt és elvezette a bölcseket a házhoz,
ahol a Gyermek volt.
J. Kepler már a 17. század elején fölvetette,
hogy a betlehemi csillag nem üstökös, hanem

a Jupiter-Szaturnusz bolygók konjunkciója
(együttállása) lehetett. E két bolygó ugyanis
a földről nézve 20 évenként találkozik, konjunkcióban áll, 258 évenként háromszor egymás után ismétlődik a konjunkció más és más
csillagképben, s 794 évenként ugyanabban a
csillagképben van hármas konjunkció. Kepler számításai szerint Kr. e. 7. században ilyen
hármas konjunkció volt a Halak csillagképben. Mivel a Jupitert a királyok, a Szaturnuszt
a zsidók csillagának tartották, a Halak csillagkép pedig a Jupiter saját csillagháza, a bölcsek
egyértelműen következtethettek arra, hogy
Zsidóországban egy nagyon jelentős király
született. E föltevést a századunkban megfejtett ékírásos táblák bizonyítják. P. Schnabel
pl. 1925-ben megfejtett egy babilóniai ékírásos táblát, mely évszázadokkal előre jelezte a
mondott konjunkciót. A bölcsek tehát előre
tudhattak e rendkívüli jelenségről, és érthették mint jelet.

Felelős kiadó: a Biai Egyházközség Képviselő-testülete • E-mail: biaiforras@gmail.com
Szerkesztőbizottság: Géczy Árpád, dr. Kerkovits Gábor, Szalai Péter • www.biaikatolikus.hu
Tördelés: Horváth Árpád • Sokszorosítás: Krónikás Bt. • Következő lapzárta: 2021. január 4.
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Gaudete, Christus est natus!
Arany János híres versében, a Fülemilében a
két szomszéd viszályának okozója egy kis madár, a címadó fülemile, akinek a füttyét ki akarják sajátítani a példázat szereplői. Pedig a madár éneke nem a torzsalkodó gazdáknak szólt,
hanem Istennek:
„a fentírt fülemile/ Ép’ a közös galyra üle,/ Azt
szemelvén ki oltárnak,/ Honnan Istent jókor reggel / Magasztalja szép énekkel:/ Megköszönve a
napot,/ Melyre, im, felvirradott./ A sugárt és harmatot,/ A szellőt és illatot;/ A fát, melynek lombja zöld,/ A fészket, hol párja költ,/ Az örömet,
mely teli/ Szivecskéjét elteli;”
Arany Jánoshoz hasonlóan mindannyian
megtapasztalhattuk már a gondviselő Isten
bőkezűségének egyik jelét, hogy a teremtett
világunkba beleillesztette az örömöt. Nemcsak a saját életünkben fedezhetjük ezt fel,
hanem az egész természetben: láthatjuk a
madarak énekében, önfeledt röptében, a lovak boldog nyargalásában, a macskák dorombolásában, kutyáink tekintetében is. A liturgia
egyik húsvéti prefációja csodaszépen fogalmazza meg ezt az ajándékot: „A húsvéti öröm
ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséged himnuszát zengik…”
– Igen, minden Isten dicsőségéről énekel. Csodálatos dolog, hogy a létezésnek, a teremtettségnek az öröme mindenkinek kijár, nem szab
ennek határt az, hogy hova születünk. Móricz
Zsigmond nevezetes műve, a Hét karjcár is azzal kezdődik, hogy milyen nagy dolog, hogy

az emberek koldus szegényen is tudnak nevetni, vagy Jókai karácsonyi elbeszélésében, a
Melyiket a kilenc közül? történetben is megnyilvánul, hogy a boldogság nem a pénztárca
vastagságától vagy a szobák számától függ.
Isten napja egyformán süt mindenkire.
Most az adventi időben a harmadik, rózsaszín gyertya meggyújtása is az örömről szól.
Arról, hogy várjuk már az Úr születését, de ne
felejtsük el közben húsvét örömét: a megváltás megtörtént, Jézus Krisztus kereszthalála és
feltámadása legyőzte a halált. Van okunk hát
örvendezni! Mint a Betlehem környéki pásztoroknak, amikor megszólította őket az angyal:
„Íme, nagy örömet hirdetek nektek!” És a pásztorok az angyal szavára elfeledték a gondot,
a társadalmi megszégyenítést (ugyanis tisztátalan embereknek számítottak a zsidó törvények szerint), és siettek köszönteni a Kisdedet.
Mi is erőt meríthetünk Betlehem csodájától.
Hiszen a jászol fénye beragyogja az egész világot! Még most is, amikor a pandémia megfoszt az önfeledt ujjongástól, karácsonyi
hagyományainktól: rokonok, barátok látogatásától, talán még az éjféli misétől is. Mégis,
karácsony olyan ünnep, amit nem rejthetnek
el a maszkok – az öröm a szem ragyogásából
látszik, és nem köthet gúzsba a félelem, hiszen pont arról szól, hogy nem vagyunk egedül. A gyermek megszületett, örvendjetek! A
halál fullánkja többé nem árthat!
Géczy Árpád

Gondolatok az Eucharisztiáról
„Miután a Mennyei Atya saját akaratából már
nekünk adta és a világba küldte Fiát, most a
Fiú is saját akaratából nem akar minket többé elhagyni, hanem velünk akar maradni…
Ugyanis amikor Isten fensége ezt a legszentebb Kenyeret, az emberiségnek ezt a táplálékát és mannáját nekünk adta, örökre adta
azt. A legszentebb Oltáriszentség élvezetében a lélek annyi felüdülést és vigasztalást
talál, amennyit csak kívánhat. Nincs baj, szen-
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vedés, nincs üldözés, melyet akkor ne lehetne könnyen elviselni. Ha testi szemeink nem
is gyönyörködhetnek az Úr látásában, mivel el
van takarva előlünk, azért kérjük Őt, hogy mutassa meg magát lelki szemeinknek, és adja,
hogy lelkünk felismerje Őt. Hisz ez a mennyei
kenyér egészen más táplálék, ez egy örömökkel és édességgel teljes táplálék, mely egyúttal még a test életét is fenn tudja tartani.”
(Avilai Szent Teréz, +1582. 10. 4.)

Verskápolna 41. – Más ez a karácsony
Igen, tudjuk, számítunk is rá. Más lesz az idei karácsony. Magyarországnak utoljára 1956-ban
volt szomorú karácsonya. Akkor Márai Sándor írta: Mondd el, mert ez világ csodája: / Egy szegény
nép karácsonyfája / A Csendes Éjben égni kezdett – / És sokan vetnek most keresztet. / Földrészek
népe nézi, nézi, / Egyik érti, másik nem érti. / Fejük csóválják, sok ez, soknak. / Imádkoznak vagy iszonyodnak, / Mert más lóg a fán, nem cukorkák: / Népek Krisztusa, Magyarország.
Most nem idegen csizmák és tankok, hanem a galád vírus pusztít. Lassan minden családot,
vagy ismerőseit betegíti meg, sok szerettünket veszítjük el. Sokaknak gyász üli meg a lelkét
karácsonykor. Sok a tiltás, a korlátozás. Nem látogathatjuk, nem ölelhetjük egymást. Amit jószántunkból elhanyagoltunk, most kényszerből pótolhatjuk. Ne a plázákat látogassuk ajándék
dömpingért, hanem figyeljünk egymásra!
Lackfi János
Járvány idején
Magányos voltam,
és videóchaten hívtatok.
Elfogyott az ennivalóm,
hoztatok, és letettétek az ajtóm elé.
Járvány idején
veszélyeztetett voltam,
és nem látogattatok meg,
én meg dühös voltam,
hiába, hogy miattam teszitek.
Forrásaim kiapadtak,
és azonnali utalással pénzt küldtetek.
Nem volt munkám,
és távmunkát adtatok.
Nem volt gyógyszerem,
és kiváltottátok.
Nem volt jókedvem,
és az erkélyre kiállva énekeltetek,
váltakozó hamissággal,

de aranyos kedéllyel.
Nem voltam humoromnál,
és mémeket küldtetek.
Magamba zuhantam,
és kedvet csináltatok az olvasáshoz.
Elszáradtam,
és a múltbanéző posztjaitok nyomán
levettem a polcról a régi albumokat,
befotóztam párat,
aztán csak túráztattam,
túráztattam az emlékezetemet.
Süvítő csend lett bennem,
de zenéket javasoltatok,
én meg fürdöttem a jobbnál jobb
koncertekben.
Nem tudtam kimozdulni,
de feldobáltátok régi utazós képeiteket,
s én fejben utaztam.
Amit eggyel is tettetek e kicsinyek közül,
énvelem tettétek.
Kerkovits G.

Bibliai rejtvény
Tegyük simává ösvényeit!
Rejtvényünkben Izajás jövendölését olvashatjuk. A hiányzó szavakat a rácsba kell írni, a színes kockák betűiből pedig közelgő ünnepünk
jellegzetes szavát rakhatjuk ki.
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében
adják le, vagy ímélben (biaiforras@gmail.com)
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Az előző szám helyes megfejése:
BETlehem (BEThesda) – Evangélium – ZSidókhoz – Rebeka – Éva . Megfejtés: ERZSÉBET.
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küldjék el január 3-ig! A helyes megfejtők
között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent
Anna Alapítvány támogatásával.
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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.
– Hétköznap a szentmise kedden és pénteken 18 órakor, adventi időben reggel 6-kor
kezdődik.
– Pénteken este szentségimádást tartunk a
templomban.
– Szerda reggelente 8-kor zsolozsmát imádkozunk a templomban.

A karácsonyi miserend:

Az idei járványhelyzetre való tekintettel
az idei ünnepi miserend a következő:
december 24.: 16.00 vigília szentmise
december 25.: 8.00 és 9.30 ünnepi
szentmise
december 26.: 9.30 szentmise
december 31.: 16.00 hálaadó szentmise
január 1.: 9.30 (parancsolt ünnep)
ünnepi szentmise
január 6.: vízkereszt (parancsolt ünnep)
16.00 ünnepi szentmise
Mészáros Péter plébános

– A templomi énekkar csütörtökönként 18
órakor próbál a plébánián. A gitáros kórus
hétfőnként 19 órakor tartja próbáit. A korlátozások végeztével szeretettel várjuk az
énekelni szeretőket.
– A szentmiséken 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.)
– -Idén a pásztorjáték csak digitális formában lesz megtekinthető. Az elérés módjáról
és idejéről a vasárnapi hirdetésben vagy a
www.biaikatolikus.hu oldalon kapunk tájékoztatást.

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai – advent 3. vasárnap – Urunk megkeresztelkedése, évközi 1. vasárnap
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Dec. 13.

Iz 61,1-2a.10-11

1Tessz 5,16-24

Jn 1,6-8.19-28

Dec. 20.

2Sám 7,1-5.8b-11.16

Róm 16,25-27

Lk 1,26-38

Dec. 25.

Iz 52,7-10

Zsid 1,1-6

Dec. 26.

ApCsel 6,8-10; 7,54-59

Dec. 27.

Sir 3,3-7.14-17a vagy
Ter 15,1-6;21,1-3

Jn 1,1-18
Mt 10,17-22

Kol 3,12-21 vagy
Zsid 11,8.11-12.17-19

Lk 2,22-40

Jan. 1.

Szám 6, 22--27

Gal 4, 4-7

Lk 2, 16-21

Jan. 3.

Sir 24,1-4.12-16

Ef 1,3-6.15-18

Jn 1,1-18

Jan. 10.

Iz 42,1-4.6-7 vagy Iz 55,1-11

ApCsel 10,34-38 vagy 1Jn 5,1-9

Mk 1,7-11
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