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Valami véget ért? Vagy csak most kezdôdik igazán?
Ha visszagondolunk az elmúlt 4 évre a NEK
kapcsán, akkor azt gondolom, információk
tömkelege áll össze a fejünkben. Már amikor
kiderült, hogy Magyarországon lesz az akkor
még 2020-ra tervezett Eucharisztikus Kongresszus, már akkor felcsillant a szemünk: azért
ez nem mindennapi dolog… Eszünkbe juthatott egyből Pió atya szava is: „Magyarország
egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy
gyönyörű madár fog kirepülni.” Gondolhattuk, talán most, talán a Kongresszusnak lesz
olyan hatása, vagy épp történik majd valami, ami miatt Pió atya azt mondta, irigykedik a
magyarokra?! A szervezőknek hála, hatalmas
erővel beindultak a felkészülés eseményei is:
Szentségimádás iskolája, Missziós kereszt, világméretű szentségimádási napok, illetve a
szentségimádási alkalmak szaporítása és népszerűsítése, előadások, plébániai és kulturális
programok, új énekeskönyv és új misekönyv
előkészítése stb., csak, hogy párat említsünk.
És akkor jött egy nem várt történés, ami miatt csúszott egy évvel minden, ami nem igazán koronázta be az emberek közhangulatát… De… továbbra is ment minden a maga
útján, az ember nem csügged, hanem türelmesen vár, reménykedik, bizakodik. És végre
valahára eljött a 2021. szeptember 5., és Istennek hála elindulhatott az az Eucharisztikus
Kongresszus, amire oly sokat vártunk. Megható volt azt látni, ahogy a nyitó szentmisén
nagyjából 60 püspök bevonult a sok száz pap
és sok tíz- vagy talán százezernyi hívő közé, és
szívünk-lelkünk egy volt az imádásban! Olyan
felemelő azt látni és megérezni, amikor a hívők sokasága összegyűlik, és együtt imádkozik. Ahol a Pater noster mindenkinek ugyanazt
jelenti attól függetlenül, hogy szlovák, mexikói vagy kínai. Ahol az eucharisztikus színekben jelen lévő Krisztust mindenki barátjaként,

orvosaként, üdvözítőjeként veszi magához.
Ahol az Ave Maria-ról mindenkinek az a csodálatos találkozás jut eszébe, amikor a Szűz bátran és gondolkodás nélkül kimondta az igent.
Valóban, éreztük, jó helyen vagyunk. Isten
(néhány kivételes alkalomtól eltekintve) nem
szól emberi hangon hozzánk. Inkább megérezteti velünk az Ő gondolatát. S bár ez a
gondolat sok esetben nem a mi gondolatunk,
és az út, amin járni akarunk, sokszor nem az,
amit szán nekünk, de ha befelé jól figyelünk,
megérezhetjük azt, mi az, ami tőle jön, és mi
nem… A Kongresszus viszont az a hely volt,
ahol aztán fújt a Lélek… és persze volt ellenszél is, mint mindig, de Szentlélek ezeknél
sokkal erősebb volt.
És elrohant az egy hét. Lassan szétbontják
az oltárt a Hősök terén, visszaáll a tömegközlekedési rend, lekerülnek a Kongresszust népszerűsítő plakátok, s már nem imádkozzuk a
NEK-es imát sem. Tényleg ennyi lenne? Nem
hiszem, sőt tudom, hogy nem.
Amikor az ember felnő, ki kevesebb, ki
több évet vár arra, hogy megházasodjon. Aztán megtörténik a lánykérés, felgyorsulnak az
események, és az esküvő napjának különböző állomásai (lánykikérés, szertartások, lagzi),
amire 1 évet készül a pár, nettó 24 óra alatt
lezajlanak. És itt a vége? Dehogy… Itt indul a
közös élete a párnak, immáron házaspárnak,
ami egy minden tekintetben más életforma
az előzőhöz képest!
Adja meg a jó Isten, hogy az Eucharisztikus
Kongresszusnak országhatárokat átívelő hatása legyen! Engedjük be a minket átformáló Szentlelket szívünkbe, és hagyjuk, hogy kiégesse, ami nem oda való, és még nagyobb
lángra gyújtsa szívünket Isten- és felebarátaink iránt!
Szalai Péter

Felhívás
Kedves Testvérek! Az Eucharisztikus Kongres�szus a Szentlélek tüzétől égő esemény volt,
és reméljük, sokak lelki megtérésére szolgált!
Mivel a megosztott öröm dupla öröm, ezért
szeretnénk egy lehetőséget adni egyházközségünk tagjai számára, akik valamely módon
(akár online vagy tv-n keresztül) részt vettek a
Kongresszus egy vagy több programján, hogy

osszák meg velünk örömeiket, tapasztalataikat, hogy mindannyiunk épülésére szolgáljon! A terjedelembeli korlátok miatt kérnénk
élményeiket 5-10 mondatban összefoglalni,
és eljuttatni hozzánk vagy papíralapon, vagy
pedig az Újság elektronikus címére 2021. október 1-ig! Köszönjük!

Bibliai rejtvény
NEK-matek: A kongresszushoz fűződő számok
műveleteit kell elvégezni ahhoz, hogy megkapjuk a mostani rejtvény megfejtését, ami
természetesen szintén egy szám.
A vasárnap zárult kongresszus sorszámához
adjuk hozzá az előző budapesti kongresszus évszámát!
Az így kapott számhoz adjuk hozzá a zárómisén éneklő kórus kerekített létszámát!
Ebből az összegből vonjuk ki a következő NEK
évszámát!

Az így kapott számot osszuk el azzal a sorszámmal, ahányadszor Magyarországra látogatott a pápa.
Végül ennek a háromjegyű számnak a számjegyeit adjuk össze!
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében
adják le, vagy ímélben (biaiforras@gmail.com)
küldjék el okt. 3-ig! A helyes megfejtők között
értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna
Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejése:1. f, 2. A, 3.
b, 4. e, 5. d, 6. c

Nyár végi felújítások
Az idei nyár sem múlt el fontos felújítások nélkül!
A július végi ítéletidőben egy közeli villámcsapás tönkretette a harang elektronikáját, a
templomi hangosítást, és az orgonában is kár keletkezett. A helyrehozatal időt vett igénybe, úgyhogy jóideig nem volt hangosítás,
és a harangszót is nélkülöznünk
kellet. Augusztus végére sikerült
a hibákat kijavíttatni.
A plébánia udvari járdája az elmúlt évtizedek alatt annyira megrongálódott, hogy balesetveszélyessé vált rajta a közlekedés. Az
augusztus végi felújítás során elbontották a régi járdát, és új épült
a helyére. A közeljövőben várható
még további felújítási munka: a
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képviselő-testület új pincelejáratot, pinceszigetelést, illetve külső, fedett közösségi tér kialakítását tervezi.

Szent Anna-búcsú 2021.

Fotók: G. A.

Idén a biai egyházközség templomának védőszentjét, Szent Annát
július 25-én ünnepelte.
9 órakor volt az ünnepi
szentmise, amelyen Péter atya kiemelte a búcsú lényegét, kegyelmi
hatását életünkre.
A szentmisét hagyományosan a plébániakertben felsorakozott
autók, járművek megáldása követte, hiszen a
héten volt Szent Kristóf
ünnepe is. A járműtulajdonosok Szent Kristófot ábrázoló érmét vagy
szentképet vehettek át
a ministránsoktól.
Közel 20 éve élő hagyomány, hogy Szent
Anna-búcsúkor családi
ünnepet tartunk a plébániakertben.
Sokan
összegyűltünk,
hogy
beszélgessünk, játszassunk, felfrissüljünk ezen
a szép nyári napon. Jó
volt látni, hogy milyen
sokunknak fontos a plébániai közösségünk!
A tartalmas délutánt
a Szent Anna-litánia közös elimádkozása zárta.
Köszönjük minden
szervezőnek, minden
közreműködőnek,
és
mindenkinek, aki jelenlétével hozzájárult a
templomi ünnepünk sikeréhez!
A biai egyházközség
képviselő-testülete
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Verskápolna 49. – Templom és iskola
Megint becsöngettek. Miközben gyűjtjük a tanszereket, kicsinyeink kellő izgalommal várják,
hogy a padokba ülhessenek, Európában, és mi is ugyebár európaiak lennénk, tombol az LMBTQ
által gerjesztett kultúrharc.
Európa korábban boldognak mondott nyugati felén templomokat gyújtanak fel, miséző papokat ölnek meg, jobb esetben „csak” bezárják és lerombolják a templomokat.
Az őrület hozzánk begyűrűzött, egy budaörsi iskolában már behatolt a gender ideológia. Mi
sem aktuálisabb hát, mint integritásunk megőrzése érdekében óvni a templomot és az iskolát. Ahogy Reményik Sándor egy másik versében írta: Fogcsikorgató türelemmel, / Összeszorított
szájjal - / Krisztus-követő bús próbálkozással, / Majd daccal, lobbanóval, / Fojtott igével és visszanyelt szóval, / Tenyérrel, mely sima örökké, / Csak a zsebben szorul ököllé Reményik Sándor: Templom és iskola
Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki köztetek
E szent harcot ne állaná.
Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
Ti megbecsültök minden rendet,
Melyen a béke alapul.
De ne halljátok soha többé
Isten igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában
Ne hallja szülőjé szavát?!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
E templom s iskola között
Futkostam én is egykoron,
S hűtöttem a templom falán
Kigyulladt gyermek-homlokom.

Azóta hányszor éltem át ott
Lelkem zsenge tavasz-korát!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
A koldusnak, a páriának,
A jöttmentnek is van joga
Istenéhez apái módján
És nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul
Az útszélét s az égbolt sátorát?
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
Kicsi fehér templomotokba
Most minden erők tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükbe biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
Kerkovits G.

Gondolatok az Eucharisztiáról
„A szeretetből jövök, a szeretethez megyek, a
szeretetre gondolok, és mindent szeretetből
akarok tenni.” Attól fogva a szeretet szentsége előtti imádásban töltött minden szabadidőt, amelyet a rendi szabályok rendelkezéseinek hűséges betartása mellett meg tudott
takarítani. Kérte az Urat, hogy minden teremtményt ajándékozzon meg a legszentebb Oltáriszentségben megnyilvánuló szeretete nagy-
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ságának felismerésével. Krisztus azonban ezt
mondta neki: „Leányom, sok ember ismer engem, de az olyanok, akik valóban önzetlenül
szeretnek engem, kevesen vannak!” E szavak
hallatára könnyek szöktek a boldog szemébe,
mivel ő semmi mást nem kívánt jobban, mint
hogy magát szeretetben teljesen vőlegényéért, Krisztusért feláldozza. (Angyalok Boldog
Mária. +1717. dec. 16.)

7 emlékeztetô, amiért van okod bízni Istenben
A Biblia szinte bármely részét olvasod, eszedbe
juttatja, hogy önmagad helyett mennyivel jobb
Istenben bízni: Ő tényleg nem csap be! Íme hét
gyönyörű igevers a Benne való bizalomról.
1. „Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert
ő munkálkodik: világossá teszi igazságodat,
jogodra fényt derít.” (Zsolt. 37: 5.)
2. „Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd
azt teljes békében, mivel Te benned bízik.”
(Ézs. 26:7.)
3. „Az elnyomottak menedéke az Úr, menedék a nyomorúság idején. Benned bíznak,
akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram,
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt.
9:10-11.)
4. „Áldott az a férfi, a ki az Úrban bízik, és a
kinek bizodalma az Úr; Mert olyanná lesz,

mint a víz mellé ültetett fa, a mely a folyó
felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és
a száraz esztendőben nem retteg, sem a
gyümölcsözéstől meg nem szűnik.” (Jer.
17: 7-8.)
5. „Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és
nem rettegek, mert erőm és énekem az ÚR,
megszabadított engem.” (Ézs. 12:2.)
6. „Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr a
mi kősziklánk mindörökre!” (Ézs. 26:4.)
7. „Istennél van segítségem és dicsőségem,
erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, ti, népek, öntsétek
ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk!”
(Zsolt. 62: 8-9.)
Forrás: https://777blog.hu

Instant katekézis
A pápa: Róma püspöke, Jézus Krisztus helytartója, Szent Péter utóda, a katolikus Egyház
főpapja, Nyugat pátriárkája, Itália prímása, a
római egyháztartomány érseke, Vatikánállam
államfője, Isten szolgáinak szolgája. A katolikus hit szerint a pápaság mint az egész Egyház legfőbb pásztori hivatala Krisztustól ered.
A pápa Péter utóda a római püspökségben
és az azzal összefüggő primátusban. A pápa
Krisztus helytartója, az egész Egyház feje és a
keresztények tanítója. Hatalma kiterjed a püspökökre és a hívőkre, döntései érvényesek a
világi hatalom hozzájárulása nélkül. Ő maga
nincs alávetve az Egyházban semmiféle tekintélynek, még az egyetemes zsinaténak sem.
Ex cathedra döntései (amikor mint az Egyház
legfőbb tanítója a hit és erkölcs dolgában a kinyilatkoztatott tanítást meghatározza) önmagukban, nem pedig az Egyház hozzájárulása
miatt érvényesek, és tévedéstől mentesek.
Adatok, statisztikák
• Ferenc a 266. pápa, az ellenpápákkal együtt
a mai napig 307 pápa uralkodott.

• 36 ellenpápa volt.
• A 15. század elején egyszerre három pápa
nevezte magát az egyház fejének (nagy
nyugati egyházszakadás).
• A történelemben 204 itáliai, 19 francia, 14
görög, 8 szír, 6 német, 3 afrikai, 3 spanyol,
2 dalmát, 1 osztrák, 1 portugál, 1 palesztin,
1 angol, 1 holland, 1 lengyel és 1 argentin
származású pápa volt.
• A legnépszerűbb név a János volt, összesen 23 pápa, illetve ellenpápa viselte ezt a
nevet. 18-cal második helyen áll a Gergely,
majd 16-tal a Benedek áll a dobogó alsó fokán. Ferenc nevet 2013-ig még nem választott egyetlen pápa sem.
• 13 pápa halt mártírhalált (10 pápa 250-ig,
újabb három 250–500 között).
• A leghosszabb ideig IX. Piusz pápa uralkodott (32 év) a 19. században; a legrövidebb
ideig II. István (4 nap 792-ben); őt ma már
nem is számolják a pápák közé, mert székfoglalása előtt meghalt.
• A legidősebb kort megért pápa 93 évesen
halt meg (1903): XIII. Leó.
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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 (korlátozások után).
– Hétköznap a szentmise kedden és pénteken 18 órakor kezdődik.
– Pénteken este szentségimádást tartunk a
templomban.
– Szerda reggelente 8-kor zsolozsmát imádkozunk a templomban.
– A templomi énekkar csütörtökönként 18
órakor próbál a plébánián. A gitáros kórus
hétfőnként 19 órakor tartja próbáit. A korlátozások után szeretettel várjuk az énekelni
szeretőket.

– 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.).
- Szeptember 23. Zarándoklat Nyírcsászáriba
és Máriapócsra
- Október 16. Zarándoklat
rebély-Szentkútra

Mátrave-

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai – (évközi i 25–28. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Szept. 19.

Bölcs 2,12.17-20

Jak 3,16-4,3

Mk 9,30-37

Szept. 26.

Szám 11,25-29

Jak 5,1-6

Mk 9,38-43.45.47-48

Okt. 3.

Ter 2,18-24

Zsid 2,9-11

Mk 10,2-16

Okt. 10.

Bölcs 7,7-11

Zsid 4,12-13

Mk 10,17-30

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. október 9.
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