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Mit tegyek?
„Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök
életet?” Jézus találkozása a rokonszenves
ifjúval elgondolkodtathat mindannyiunkat:
meddig jutottam volna el én ebben a beszélgetésben? Lehet, hogy már a Tízparancsolattal történő szembesítésnél felsültem volna,
hisz vér nem tapad ugyan a kezemhez, de
nem bántok meg olykor szavaim élével másokat? És a többi parancsolat betartása, ha
nem is a felszíne, de a mélysége bizony újra
és újra (okkal!) bűnbánatra késztet. Igen, attól tartok, hogy a jámborságban bizony előttem áll a bibliai fiú! Nem véletlen, hogy Szent
Márk megjegyezte róla: „Jézus ránézett és
megkedvelte”. És ami utána jött, hogy adja el
vagyonát és ossza szét a szegényeknek, vajon nem kutya nehéz dolog-e? Dehogynem!
Mindannyiunknak vannak olyan dolgai, amihez úgy ragaszkodunk, amitől annyira nehezen tudnánk megválni! Viszont az apostolok
megdöbbenéséből kitűnhet, hogy a Mester
felhívása a vagyon szétosztására nem volt
általános elvárása mindenki felé. Jézus nem
várja el mindenkitől a szegénységet. Nincs
neki baja a jómódúakkal, különben nem lettek volna követői a vagyonos emberek, mint
például Arimateai József, aki a saját sírboltját
ajánlotta fel Jézus temetésére a keresztre feszítés után. Nem, nincs baj a gazdagsággal,
de adódhat úgy, hogy Isten tőlünk is áldozatot vár, és akkor nem elég a parancsok betartása. A szentek élete ezekről a helyzetekről
tanúskodik: van, akit úgy ér el, mint az evangéliumi ifjút, és lemond a vagyonáról: ilyen
volt Szent Benedek, vagy a hét nagy szentje,
Assisi Szent Ferenc is. És van, akinél ez a kérdés úgy fogalmazódik meg, hogy felvállalsz-e
engem az ellenségeim előtt? Még akár annak
az árán is, hogy ez az életedbe kerül? És na-

gyon sokan igent tudtak és tudnak mondani
ma is erre a kérdésre: ők az Egyház mártírjai
– az egyháztörténelem ókori lapjain, és a mai
üldözött keresztények között. Azt gondolom,
előbb-utóbb, de akár többször is Jézus szembesít minden keresztényt ezzel a kérdéssel: ha
követni akarsz, mondj le arról, ami elválaszt
tőlem: a kényelmedről, önzésedről, büszkeségedről, az idődről… Talán így: „Mert igen, szép,
ahogy élsz, jó, hogy eljársz a szentmisékre, hogy
megfizeted az egyházi hozzájárulást, hogy alamizsnát adsz a szegényeknek, és az imáidat
sem hagyod el… De ma egy asztaltársaságban ki kell állnod mellettem, nem titkolhatod el,
hogy hozzám tartozol!” – és még számos ilyen
helyzet adódhat.
És ha kiállok, ha minden akadályt teljesítek,
vajon elérhetem-e a mennyek országát, átjuthatok-e a „tű fokán”? Igen, de nem a magam
erejéből, a saját ügyességemből, elkötelezettségemből, hanem csakis Isten irgalmából.
Mit tehetek tehát?! Amit tudok, mindent, és
közben mondom a Jézus-imát, a szív imáját:
Uram, Jézus Krisztus, Élő Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!
Géczy Árpád

Gondolatok
az Eucharisztiáról
„Azt hiszem, hogy ha nem lenne szentmise, akkor a világ már elpusztult volna, mert már nem tudná elviselni a sok
gaztett, gonoszság és bűn terhét.”
Porto Mauriziói Szent Lénárd
(+1751. november 26.)

Ott voltam a kongresszuson!
Élménybeszámolók a kongresszusról
Nagy várakozással voltam
a pápa látogatása iránt és
már maga a gondolat is,
hogy a pápának énekelünk
egy hihetetlen örömmel töltött el, hiszen nem mindennapi esemény az ő látogatása, és az sem mindennapi,
hogy 2000 fős kórus énekel
együtt. Ez a kórus-élmény
önmagában is egy fantasztikus emlék a számomra.
A látogatást megelőzően
augusztus 28. napjára volt
a mi Kórusunk részére előírva, hogy a gazdagréti nagy
templomban a nagy kórus
első harmada együtt a templomban megpróbáljon közösen énekelni. Nekem ez első hallásra úgy tűnt, hogy valami lehetetlenre vállalkoztunk, hiszen elképzelni sem tudtam, hogy
hogyan fog vezényelni ennyi embert egy karvezető, a sok énekes hangja hogyan egyesül
majd egy hangban és egyáltalán ennyi ember
együtt a templomban nekem szürreális eseménynek tűnt. Amikor eljött a próba ideje, és
összegyűlt a közel 700 fő, mint egyharmada
a nagy kórusnak, megdöbbentő volt látni azt
a sok embert. Aztán elkezdődött a próba, és
biztosan állíthatom, hogy életem egyik legnagyobb élménye volt ahogyan a Templomban
zengett a 700 fővel négy szólamban az ének.
Több ének esetében a meghatottságtól alig
tudtam énekelni, összeszorult a torkom, és
megkönnyeztem... Fantasztikus élmény volt!
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Ha hasonlatot kellene találnom, talán azt mondanám,
hogy ilyen zengő ének lehet
a Mennyország Kapuján belépni... :-)
Aztán maga a nagy esemény, a pápa látogatása
szintén egy életre szóló élmény volt, láthattuk teljesen közelről, közvetlen és
mosolygós arccal... olyan
érzés volt, mintha csak egy
filmben lennék . Mindig emlékezni fogok erre a napra !
Bearanyozta a szívemet! :-)
Lipka Erika
Az elmúlt hetekben nagyon sokat hallottam,
olvastam az 1938-as Eucharisztikus Kongres�szusról, és nagyon vártam, hogy én is részese
lehessek ennek az eseménynek, aminek sikeréért, lelki gyümölcseiért olyan sokat imádkoztunk.
Sajnos a munkanapi feladataim nem tették
lehetővé, hogy a kongresszus hétközi programjain is részt vehessek, de a nyitó szentmise, a szombat esti körmenet és a pápai mise
túlszárnyalták minden várakozásomat. Milyen
csodálatos, hogy ennyien összejöttünk Jézus
Krisztus nevében! Hatalmas élmény volt a körmenet, az eucharisztikus himnuszra magasra
emelt gyertyák ezreinek látványa! Nagyon köszönöm Szalai Péternek, hogy kórusát elvitte a
kongresszus 2000 fős nagy énekkarába, hogy
felkészített minket, és büszkén mondhattuk,

hogy a Biai Szent Anna Kórus tagjai
vagyunk. Ilyen óriási énekkarban énekelni külön lelki élmény volt: ezerféle torokból, ezerféle képességgel, de
mégis eggyé olvadva zengtük Isten dicsőségét – ahogy ezt az egyház tagjai
teszik már kétezer éve!
Személyesen nekem még egy különleges élményben is részem volt. Iskolám felkérést kapott a fenntartótól,
hogy 100 gyermekkel és a kísérőkkel
mi köszönthessük a Budapestre érkező Ferenc pápát. Remélni sem mertem, hogy az iskola igazgatójaként
kézfogással köszönthetem a szentatyát, és így
képviselhettem az iskolámat aminek a vezetője lehetek, de ugyanakkor a családomat és közösségemet is, a Biai egyházközséget.
Géczy Á.
A NEK programjai közül a nyitó és a záró
szentmisén vettem részt. A nyitó szentmisén
zarándokként, a záró szentmisén a kétezer fős
kórus tagjaként. A nyitó alkalom utolsó éneke a számomra oly kedves taizé-i ének, a Jézus
életem, erőm, békém volt. Az áldozás befejeztével a Hősök tere mozdulatlanná vált, melyben ott csengtek még az utolsó ütemek. Igen,
éreztem, hogy Jézus a békém, és azt is hogy
Ő bennem él. Mérhetetlen hála öntötte el a

szívemet. A záró szentmise énekkari próbái is
hatalmas lelki élményt jelentettek a korai indulások, hosszú gyalogolások és tűző napsütés ellenére. A pápai mise közeledtével szerettem volna a szentgyónásomat elvégezni, de
sehogy sem sikerült. A zárómise előtti próbán
odalépett kis csapatunkhoz Varga László atya,
aki pár szót váltott a kórustagokkal, majd
megkérdeztem tőle: „van-e lehetőség még a
mise előtt gyónni?” Laci atya csak ennyit mondott: „Igen, gyere!” – és akkor ott a városligeti
műjégpálya szélén meggyóntatott. A lelkem
csordultig telt hálával és boldogsággal. Így
a szentmisén újra tiszta szívvel átélhettem,
hogy Jézus társam, békém és örömöm.
Puskás Nóra

Szent Mihály-ima
XIII. Leó pápa (1810-1903) éppen szentmiséjét
fejezte be egy vatikáni kápolnában 1884. október 13-án. Már távozni készült, amikor hirtelen megállt az oltár lépcsőjénél. Mereven állt
mintegy tíz percig, mint aki önkívületbe esett.
Arca hamuszürke lett. Amikor végre megmozdult, egyetlen szót sem szólt a körülötte állókhoz, hanem dolgozószobájába sietett, és íróasztalához ült. Ott megfogalmazta azokat az
imákat, amelyek végzését minden szentmise
után elrendelte. Ezek egyike az alább következő imádság Szent Mihály támogatásáért a
sátán elleni harcban.
„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig,
mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi

gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd
vissza a kárhozat helyére! Amen.”
(1970-ig minden szentmise végén, a pap
térden állva elimádkozta a hívekkel együtt)
A fenti Szent Mihály ima azonban ma is aktuális. Magánimaként nemcsak imádkozható,
hanem az Egyház kifejezetten ajánlja is a híveknek a Gonosz elleni küzdelemben.
Ferenc pápa 2018. szeptember 29-én azt
kérte, hogy a rózsafüzér imádkozását a Szent
Mihály imával zárjuk.
Október a Szűzanya és a rózsafüzér hónapja, kiváltképpen ilyenkor közösen imádkozzuk a rózsafüzért, templomunkban minden nap ¼ 6-kor!
Marlokné Zsuzsa
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Bibliai rejtvény
Rózsafüzér Királynéja
A keresztrejtvény soraiba az Üdvözlégy 9 szavas részletét kell behelyezni. A szürke négyzetek betűi
egy fontos helyszínt jelölnek. Ez a
földrajzi név a rejtvény megfejtése.
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le, vagy ímélben
(biaiforras@gmail.com) küldjék el
nov. 7-ig! A helyes megfejtők között
értékes könyvet sorsolunk ki a Szent
Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejése:
(52+1938+2000-2025):3 = 655

Instant katekézis – rózsafüzérrel mondható egyéb ájtatosság
Szent Sebek rózsafüzére
Keresztvetés
Keresztre: Jézus Krisztus, Isteni Megváltónk, légy irántunk és az egész világ iránt kegyelmes és irgalmas! Ámen.
Nagy (önálló) szemre: Örök Atya! Felajánlom Neked a mi Urunk, Jézus Krisztus szent
Sebeit, hogy lelkünk sebei begyógyuljanak.
1. kis szemre: Szent Isten, szent, erős Isten,
szent, halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és
az egész világnak. Ámen.
2. kis szemre: Kegyelmezz és irgalmazz nekünk, Jézusunk a jelen veszedelemben, födj
be minket drága szent Véreddel és rejts el
szent Sebeidbe. Ámen.
3. kis szemre: Örök Atya! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat a Te egyszülött Fiad, Jézus Krisztusnak Vére által. Ámen.
Tizedekre (5):
Nagy (önálló) szemre: Örök Atya! Felajánlom Neked a mi Urunk, Jézus Krisztus szent
Sebeit, hogy lelkünk sebei begyógyuljanak.
Kis szemekre (10): Jézusom, Szent Sebeid
érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
Záró ima (3x): Örök Atya! Mutasd meg ne-
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künk irgalmasságodat a Te egyszülött Fiad, Jézus Krisztus Vére által. Ámen.
Keresztvetés
Története:
Chambon Mária Márta vizitációs nővérnek
adta ezt az imát Jézus, 1907. március 21-én a
chamberi kolostorban. Így szólt: «Valahányszor Szent Sebeim érdemeit az Atyának felajánljátok, mindannyiszor végtelen kincset
nyertek. Az én Sebeim tartják fenn a világot.
Sebeim minden bűnötöket el fogják takarni
(ha megtértek!). Ajánld fel nekem Sebeimet,
hogy a bűnösöket megnyerjem, mert lelkek
után szomjazom. Ajánld fel nekem cselekedeteiket, Szent Sebeimmel egyesítve és kimondhatatlan értékűek lesznek még a legcsekélyebbek is.
Az a lélek, aki az én Sebeimben múlik ki,
nem hal meg, mert az Én Sebeim életet adnak
neki.
A tisztítótűzben szenvedő lelkek legnagyobb kincse: Szent Sebeim. Én mindent teljesíteni fogok a bűnbánónak, amit tőlem kér
Szent Sebeim nevében.» (Ha megtérünk, illetve ha lelkünk javára válik, amit kérünk!)

Verskápolna 50.
Ötvenedik alkalommal jelentkezik a „Verskápolna”. Években számolva ez már gyémántlakodalom. Emlékeznek? 2017 januárjában
jelentkezett első alkalommal, és azóta minden lapszámban megjelent egy-egy, az alkalomhoz illő, többnyire magyar költők által
írott szép vers, némi kommentár kíséretében.
Honnan is a „Verskápolna” cím? Idézet a sorozat kezdetéről: „Ki hinné, hogy a kápolna elnevezésnek (németül pl.: Kapelle) magyar vonatkozása van. A Római Birodalom vége felé nagy
tisztelete volt Szent Mártonnak, aki ugyebár
Pannóniában született. Mindenki előtt ismert
egyik legkedvesebb története, amikor megszánja a vacogó koldust, és köpenyének végét
levágva betakarja. Olyan tisztelet övezte, hogy

később a csatákban is ereklyeként magukkal
vitték a seregek a köpeny egy darabját, és szálláshelyükön nagy tisztelettel kis kalyibát építettek köré. Köpenyecske, latinul capelle. Innen
a köpeny őrzésére szolgáló épületet kápolnának nevezték, az őrzésével megbízott személyt
pedig káplánnak. Egy ilyen csöndes sarkot szeretnénk a Forrásban is. Ez a Verskápolna. Az év
aktuális szakaszaihoz illő versekkel. Lássuk, miként imádkoztak nagy költőink.”
Kosztolányi Dezső 50 évesen írta egy szavazás szerint a magyar irodalom legszebb versét: Hajnali részegség. Ebben a versben rácsodálkozik a teremtett világ csodájára, és hálát
ad, hogy Isten e csodálatos világban vendégül látta.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: HAJNALI RÉSZEGSÉG (részlet)
Szájtátva álltam
s a boldogságtól föl-fölkiabáltam,
az égbe bál van, minden este bál van
és fölvilágolt mély értelme ennek
a régi, nagy titoknak, hogy a mennynek
tündérei hajnalba hazamennek
fényes körútjain a végtelennek.
Virradtig
maradtam így és csak bámultam addig.
Egyszerre szóltam: hát te mit kerestél
ezen a földön, mily silány regéket,
miféle ringyók rabságába estél,
mily kézirat volt fontosabb tenéked,
hogy annyi nyár múlt, annyi sok deres tél
és annyi rest éj
s csak most tünik szemedbe ez az estély?
Ötven,
jaj ötven éve - lelkem visszadöbben -

halottjaim is itt-ott, egyre többen jaj, ötven éve tündököl fölöttem
ez a sok élő, fényes, égi szomszéd,
ki látja, hogy a könnyem morzsolom szét.
Szóval bevallom néked, megtörötten
földig borultam s mindezt megköszöntem.
Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem
s azt is tudom, hogy el kell mennem innen.
de pattanó szivem feszitve húrnak,
dalolni kezdtem ekkor azúrnak,
annak, kiről nem tudja senki, hol van,
annak, kit nem lelek se most, se holtan.
Bizony, ma már, hogy izmaim lazúlnak,
úgy érzem én, barátom, hogy a porban,
hol lelkek és göröngyök közt botoltam,
mégis csak egy nagy, ismeretlen úrnak
vendége voltam.
Kerkovits G.

Felhívás
Közeledik az évvége. Kérjük, aki még nem rendezte az éves egyházi hozzájárulását, fizesse be csekken, utalással vagy személyesen a plébánia fogadóóráin! A befizetett egyházi
hozzájárulások adják a plébánia működésének, a programok megvalósulásának pénzügyi
alapját. Köszönjük a felajánlásokat!
A biai egyházközség képviselő-testülete
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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 sze-

–
–

–
–
–
–

mélyesen, 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.).
Október a Szűzanya és a rózsafüzér hónapja, templomunkban minden nap ¼
6-kor imádkozzuk a rózsafüzért (a szentmisék előtt is)!
Október 16. Zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra.
Október 29. (péntek!) 15 órakor temetőtakarítás
November 1. Mindenszentek ünnepe,
szentmise 9.30-kor.
November 2. halottak napja, szentmise 16
órakor a temetőkápolnában.

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai – (évközi i 28–33. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Október 10.

Bölcs 7,7-11

Zsid 4,12-13

Mk 10,17-30

Október 17.

Iz 53,10-11

Zsid 4,14-16

Mk 10,35-45

Október 24.

Jer 31,7-9

Zsid 5,1-6

Mk 10,46-52

Október 31.

Jel 7,2-4.9-14

1Jn 3,1-3

Mt 5,1-12a

November 7.

1Kir 17,10-16

Zsid 9,24-28

Mk 12,38-44

November 14.

Dán 12,1-3

Zsid 10,11-14.18

Mk 13,24-32

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. november 7.
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