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Szegény Yorick
„Halálon túl kicsit
mondjuk ötszázöt évvel
senki nem tudja rólam
hogy én valék Yorick
koponyám partra vetve
fűrésszel elfelezve
egy jó öreg sírásó
pohárnak kinevez
széléről kortyint fecske
Hajha barátaim
akkor már ti se lesztek”
Kormos István híres verse, a Szegény Yorick
szemléletesen mutat rá a földi élet mulandóságára, és meghökkentő természetességgel
szembesít minket a valósággal, hogy bizony,
ami bennünket az anyagi világhoz köt, törvényszerűen az enyészeté lesz. Mi lesz velünk
„halálon túl kicsit, úgy 505 évvel”? A novemberi temetőket járva, a sírfeliratokat olvasgatva elgondolkodhatunk, hogy bizony nem kell
ahhoz 505 év, és emlékünk is elmúlik a földről.
Hiszen ki az, aki dédszülein, esetleg szépapján-anyján túl fel tudja idézni ősei alakját, tulajdonságait, vagy akár csak a nevét. Persze a
divatos családfakutatások segítenek bennünket eligazodni – ha foghíjasan is – 1-2 század
távlatába, megtudhatjuk, hogy hogy is következnek a jó őseink generációról generációra,
de igazán komoly kapocs nincs közöttünk.
Olyanok ők, mint a távoli rokonok, a harmad
vagy negyed unokatestvérek. Tudjuk, hogy
rokonok, de az egy családhoz tartozás érzése
már nincs meg köztünk. De nemcsak a mi őseink voltak így, hanem velünk is így lesz majd
ebben a távlatban a jövő felé: mi is csak egy
név leszünk, jó esetben marad egy-egy fénykép, film, írás utánunk. És be kell látnunk, ez
így természetes. Átadjuk a helyünket az utá-

nunk jövőknek, mert ami itt körülvesz minket,
az véges. Néhány évvel ezelőtt volt alkalmam
a portugáliai Évorában járni, ahol megtekinthettem a híres Capela dos ossos-t, a csontkápolnát. Ez a kápolna arról híres, és arról kapta a nevét, hogy 5000 ferences szerzetes földi
maradványai, csontjai borítják a falakat, oszlopokat, mennyezetet, szép rendben elhelyezve. A mai ember számára bizarrnak, horrorisztikusnak tűnik a koponyák ezreinek falról
ránk szegeződő üres tekintete, a turisták úgy
szemlélik a csontkápolnát, mint egy halloween-barlangot, de mégis ez a hely a keresztény
szemlélő számára a rendíthetetlen, feltámadásba vetett hit gyönyörű példája. Ugyanis az
az elgondolás, ami a jámbor barátokat a kápolna kirakására késztette, igazán megható.
Néhány száz évvel ezelőtt a városi ferences temetőt fel akarták számolni. A rend tagjai, úgy
gondolták, hogy nem engedik, hogy rendtársaik csontjai elszóródjanak az építkezés során,
vagy hogy nyughelyük fölött más jellegű épület magasodjék. Ezért összegyűjtötték a csontokat, hogy az utolsó ítéletkor majd egy helyről támadjanak fel az örök boldogságra.
Az egyházi év utolsó időszakában a szentmise olvasmányain keresztül figyelmünk erre
az időre irányul, az utolsó ítélet időszakára.
Tudjuk, ami véges, az törvényszerűleg véget is
ér. Ugyanakkor mi, keresztények tudjuk, hogy
Mennyei Atyánk más sorsot szánt nekünk. Egy
olyan országot tartogat számunkra, amiben
nem lesz jelen a fájdalom, az elmúlás miatti
keserűség, egy olyan országot, amit érdemes
már a mulandó földi életünkben is előrébb,
fontosabbnak tekintenünk elporladó csontjainknál. Mert „Ég és föld elmúlnak, de az Ő igéi
soha el nem múlnak.”
Géczy Árpád

A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány által szervezett 2021. évi zarándoklatok
2021 őszén a Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány két zarándoklatot szervezett, amelyre szeretettel hívta és várta az érdeklődőket.
Sokan éltek a lehetőséggel, hogy lemondva
kényelmükről, áldozatot hozzanak maguk és
mások számára, és így hitben tovább erősödjenek.
Ezt a két utat az a lelki élmény kapcsolta
össze, hogy mindkét alkalommal betekintést
nyerhettünk a hazai görögkatolikus egyház
életébe és liturgiájába.
Szeptember 23-án 48 fővel indultunk hazánk nemzeti kegyhelyére, Máriapócsra.
Zarándoklatunk első eseményeként, 11
órakor részt vettünk a nyírcsászári templom
ünnepi szentmiséjén, Szent Pió atya búcsúján. Érdekessége, hogy a világon ez az első,
Pió atya tiszteletére épült templom.
A következő állomásunk Nyírbátor volt,
ahol megnéztük a város legjelentősebb műemlékét, a minorita templomot. A gyönyörű,
tiszta, történelmi vonatkozású szobrokkal teli
kisvárosban tett rövid séta után megcsodálhattuk a templomban található csodálatos és
rendkívül változatos, gazdag díszítéssel ellátott faragott oltárokat és a szószéket, melyek
lenyűgöző hatással voltak ránk.
A helyi katolikus gimnáziumban elfogyasztott ebéd után folytattuk utunkat fő úti célunkhoz.
Máriapócs, hazánk legjelentősebb görögkatolikus búcsújáróhelye, amelyet elsőként nyilvánítottak nemzeti
kegyhelynek Magyarországon.
A kegy
templomban található
ikon három különböző időpontban könnyezett. A Könnyező Istenszülő-ikont Útmutató Isten
anya-ikonnak nevezik, mert
Jézus nem áldásra emeli a kezét
- ami a többi ikon jellemzője -,
hanem anyjára mutat, és Mária
a jobb kezével fia felé mutat.
Az első képet 1676-ban Csigri László, máriapócsi bíró készíttette fogadalomból, a török

2

rabságból történt szabadulásának emlékére.
1696. november 4-én az imádkozó hívek arra
lettek figyelmesek, hogy az Istenszülő-ikon
mindkét szeméből bőségesen folynak a kön�nyek. A könnyezés két hétig szünet nélkül tartott, majd kisebb megszakításokkal egészen
december 8-ig tapasztalták. A szomszédos
Kálló település plébánosa egy haldokló gyermeket emelt a képhez, a gyermek megérintette a könnyező képet és meggyógyult. A
gyermek boldog édesanyja hálájaként nyakéket helyezett a kép elé, és ezzel nyitotta meg
évszázadokra a pócsi Máriát hálásan tisztelők
ma sem fogyatkozó sorát. I. Lipót osztrák császár és magyar király a könnyező kegyképet a
császári városba szállíttatta, és 1697-től a bécsi Stephansdomba került a kép. A Bécsbe elkerült ikonról másolatokat készítettek. Egy
ilyen másolat került az eredeti kép helyére itt
Máriapócson is. 1715. augusztus 1-jén megismétlődött a pócsi csoda: Papp Mihály fiatal parókus a reggeli istentiszteletet végezte,
amikor a kántor észrevette a kép könnyezését. A könnyek augusztus 1-jén, 2-án és 5-én
több órán át tartó áradását sok százan látták.
A szemtanúk vallomásainak jegyzőkönyve
kétséget kizáróan hitelesíti a könnyezés valódiságát. A máriapócsi kegyhely újabb nevezetes eseménye a kegykép harmadik és egyben utolsó könnyezése 1905. december 3-án
kezdődött, és az év utolsó napjáig tartott, kisebb-nagyobb megszakításokkal.

Erről és egyéb nevezetességekről kedves
idegenvezetőnk, Pindzsu István görögkatolikus pap érdekfeszítően beszélt. Sokat megtudtunk a görögkatolikus templombelső felépítéséről, az ikonosztáz képeiről, a szentély
jelentőségéről. Megnéztük a híres fatemplomot, megtudtuk, hogy a Bazilika tornyának
északi oldalára hogyan is kerültek a méhek.
A könnyező Szűzanya képéről híressé vált
kegyhelyet évente 500-600 ezer zarándok keresi fel. A képet meglátogatók között számtalan csodás gyógyulást jegyeztek le és napjainkban is történnek gyógyulások.
Itt a bazilikában közösen elimádkoztuk a
Lorettói litániát, majd lassan elbúcsúztunk a
kegyhelytől.
Október 16.: Második utunk, az immár hagyománnyá vált éves zarándoklatunk színhelyére, Mátraverebély-Szentkútra vezetett.
Még az utazás alatt rövid ismertetőt hallhattunk az egyház szétválásáról, az egység
helyreállítására tett törekvésekről, a magyar
görög katolikus egyházról, aminek 3 fontos ismérve: a bizánci szertartás, a római szentszékkel való egység, és a magyar örökség, ami a
kereszténységgel egyidős.
Gyönyörű, meleg őszi nap délelőttjén érkeztünk meg a számunkra már ismerős búcsújáróhelyre, ahol Fr. Orosz Lóránt OFM
házfőnök áldásával kezdtük meg a lelki feltöltődésünket. Elsőként bekapcsolódtunk
az eucharisztiáról szóló katekézisbe, majd a
11 órakor kezdődő görögkatolikus ünnepi
szentmisén vettünk részt. Seszták István
debreceni
görögkatolikus
főhelynök tartotta a szabadtéri oltárnál a liturgiát, majd
körmenet követte a szertartást. Ezután lehetőség volt
egy kis szabad programra, pl.
kegyhely körbejárására, a remetebarlangok, a forrás felkeresésére stb.
2 órakor kezdődött a Paraklisz, a görögkatolikus könyörgő
ájtatosság az élők érdekében
az Istenszülő Szűz Máriához. A
szent ének betöltötte a völgyet,
mialatt mi a keresztutat jártunk

hazánkért. E kettős lelki élmény nagy hatással
volt mindnyájunkra.
A görögkatolikus egyház tehát a római katolikus egyház része, megtartva saját liturgiáját, eredete a kereszténység korai századaira
vezethető vissza, és nem sokat változott. Ősi
imáikat, énekeiket a legnagyobb szentek írták, gyönyörű szertartásaik mélyen megrendítettek bennünket.
Tanítása, szentségei azonosak a római katolikus egyházéival. Római és görögkatolikusok
egymás templomaiban érvényesen vehetnek
részt a szertartásokban és érvényesen áldozhatnak is, hiszen ugyanannak az egyháznak
különböző szertartású tagjai.
A II. Vatikáni Zsinat örömmel nyilvánította
szertartásuk értékeit az Anyaszentegyház közös örökségének, és szeretettel sürgette azok
hűséges megőrzését.
Anyaszentegyházunk nemcsak megbecsüli
a különböző szertartásokat, hanem mindenkire kötelező egyetemes törvényeivel védi is
azokat, és fennmaradásukról gondoskodik. A
legfőbb szándéka, hogy mindenki maradjon
meg saját szertartásában, és hűségesen éljen
abban. Ezért tilos más szertartását megvetni,
kisebbíteni, vagy bárkit is rávenni szertartása
elhagyására.
Köszönjük a Biai Szent Anna Karitatív Alapítványnak, hogy a két zarándoklat alkalmával mindnyájan lelkileg gazdagabban, emlékekkel eltelve térhettünk haza.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! - Dicsőség
mindörökké!
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Verskápolna 51.
Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc. ysa
pur es chomuv uogmuc.
A magyarok a hagyomány szerint méltósággal emlékeztek meg halottaikról, és ez
tükröződik irodalmunkban valamint ősi nyelvemlékeinkben is. Kosztolányi Dezső gyönyörűszép Halotti beszédét néhány évvel ezelőtt
már közöltük, de emigrációs magányában
Márai Sándor is megható Halotti beszédet írt.
Első teljes magyar nyelvemlékünk valamikor a
XII. században keletkezett. Maga a szertartás
és a beszéd elmondása a következőképen történt. A halottat a templomból kivitték a temetőbe, a nyitott sírt a pap szenteltvízzel meghintette, égő tömjénnel megfüstölte, utána a
halottat imádkozás közben leeresztették a sírba, s ekkor következett a halotti beszéd a körülálló nép anyanyelvén. Előtte és utána latinul folyt a szertartás, csak a hívekhez intézett
beszédet mondták magyarul. A beszédben
a gyászoló gyülekezetet a keresztény életre
buzdították, egyben felszólították az egybegyűlteket arra, hogy imádkozzanak az elhunyt
lelki üdvösségéért.
A Halotti Beszéd szövege betű szerint a következő:
Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc.
ysa pur es chomuv uogmuc. Menyi milostben
terumteve eleve miv isemucut adamut. es
odutta vola neki paradisumut hazoa. Es mend
paradisumben uolov gimilcictul munda neki
elnie. Heon tilutoa wt ig fa gimilce tvl. Ge
mundoa neki meret nu enevc, ysa ki nopun
emdul oz gimils twl, halalnec halalaal holz.
Hadlaua choltat terumteve isten tvl. ge feledeve. Engede urdung intetvinec. es evec oz
tiluvt gimilstwl, es oz gimilsben halalut evec.
Es oz gimilsnec wl keseruv uola vize. hug turchucat mige zocoztia vola. Num heon muga
nec. ge mend w foianec halalut evec. Horoguvec isten. es veteve wt ez muncas vilagbele.
es levn halalnec es puculnec feze. es mend w
nemenec. Kic ozvc. miv vogmuc. Hug es tiv
latiatuc szumtuchel. isa es num igg ember
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mulchotia ez vermut. ysa mend ozchuz iarov
vogmuc. Wimagguc uromc isten kegilmet ez
lelic ert. hug iorgossun w neki. es kegiggen,
es bulscassa mend w bunet. Es vimagguc
szen achscin mariat. es bovdug michael archangelt. es mend angelcut. hug uimaggonoc erette. Es uimagguc. szent peter urot. kinec odut hotolm ovdonia, es ketnie, hug ovga
mend w bunet. Es vimagguc mend szentucut.
hug legenec neki seged uromc scine eleut.
hug. isten iv uimadsagucmia bulsassa w bunet. Es zoboducha wt urdung ildetuitvl. es
pucul kinzotviatwl. es vezesse wt paradisu
nugulmabeli. es oggun neki munhi uruzagbele utot. es mend iovben rezet. Es keassatuc
uromchuz charmul. Kirl.
Scerelmes bratym uimaggomuc ez scegin
ember lilki ert. kit vr ez nopun ez homus vilag timnucebelevl mente. kinec ez nopun testet tumetivc. Hug ur uvt kegilmehel abraam.
ysaac. iacob. kebeleben helhezie. hug birsagnop ivtua mend w szentii es unuttei cuzicun
iov felevl iochtotnia ilezie wt. Es tiv bennetuc.
clamate III. K.
A szöveg olvasása a mai irodalmi nyelven:
Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk!
Bizony, por és hamu vagyunk! Mennyi malasztban teremté elsőnek Isten mi ősünket,
Ádámot, és adta vala neki paradicsomot házává. És mind paradicsomban való gyümölcsökből mondá neki, hogy éljen. Csak tiltá őt
egy fa gyümölcsétől. De mondá neki, miért
ne egyék: «Bizony, amely napon eszel a gyümölcsből, halálnak halálával halsz». Hallá holtát teremtő Istentől, de feledé. Engede ördög
csábításának és evék a tiltott gyümölcsből és
a gyümölcsben halált evék. És a gyümölcsnek oly keserű vala íze, hogy torkukat megszakasztja vala. Nemcsak magának, de mind
ő fajának halált evék. Haraguvék Isten és veté
őt e munkás világba és lőn halálnak és pokolnak fészke és mind ő nemének. Kik azok? Mi
vagyunk. Ahogy ti is látjátok szemetekkel. Bizony, egy ember sem mulhatja e vermet; bi-

zony, mind ahhoz járók vagyunk. Imádjuk
Urunk Isten kegyelmét e lélekért, hogy irgalmazzon őneki és kegyelmezzen és bocsássa
meg mind ő bűnét. És imádjuk szent asszonyt,
Máriát, és boldog Mihály arkangyalt és minden angyalokat, hogy imádkozzanak érette.
És imádjuk szent Péter urat, kinek adatott hatalom oldania és kötnie, hogy oldja mind ő
bűnét. És imádjuk mind a szenteket, hogy legyenek neki segítői Urunk színe előtt, hogy Isten ő imádságuk miatt bocsássa meg ő bűnét.
És szabadítsa meg őt ördög üldözésétől és
a pokol kínzásától és vezesse őt paradicsom

nyugalmába és adjon neki mennyországba utat és minden jóban részt. És kiáltsátok
Urunkhoz háromszor Kyrie eleison!
Szerelmes barátim! Imádkozzunk e szegény
ember lelkéért, kit Úr e napon e hamis világ
tömlöcéből kimente, kinek e napon testét temetjük, hogy Úr őt kegyelmével Ábrahám,
Izsák, Jákob kebelébe helyezze, hogy az ítéletnap eljöttével minden szentei és választottai közé jobbfelől iktassa, élessze fel őt. És ti
benneteket. Clamate ter Kyrie eleison!
Kerkovits G.

A karitász hírei
Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan minden évben országos gyűjtést
rendeznek a szegények javára a katolikus
templomokban. A templomi gyűjtést az egyházi karitatív munka céljaira használják fel.
Ezen a napon Árpád-házi Szent Erzsébetnek, a
Katolikus Karitász védőszentjének oltalmába
ajánlják a karitatív szolgálat minden önkéntes
segítőjét és jó szándékú támogatóját. Az idei
gyűjtést november 21-én tartják.
A gyűjtés teljes eredményéből 40% marad
az egyházközségekben, amelyből a plébániai karitász csoportok tevékenységét (ruha- és
ételosztás, beteglátogatás, időseknek és nagycsaládosoknak készített szeretetcsomagok,
beiskolázási és nyári táborozáshoz adott segélyek stb.) támogatják. 33%-ot kap az egyházmegyei karitász szervezet. A fennmaradó részt
az egyházmegyék központi célokra fizetik be: a
teljes összeg 19%-át a Római Katolikus Egyházi
Szeretetszolgálat és 8%-át a Katolikus Karitász
országos központja kapja.
A karitász szó „tevékeny szeretetet” jelent. A
karitász-munkában való részvétel minden hívő
lelkiismeretbeli kötelessége, amelynek a rászorulókért való imádságtól, a kétkezi munkán,
beteglátogatáson át, a tárgyi és pénzadományokig nagyon sokféle változata lehetséges.
Országszerte 670 plébánián működik a Katolikus Karitásznak helyi csoportja, 8000 önkéntessel. (Forrás: Magyar Katolikus Egyház)
Itt a Biai Egyházközségben 16 fő önzet-

lenül és jó szívvel a szervezett katolikus szeretetszolgálatban önkéntes munkát vállal.
Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepének környékén a templomokban megszentelt „Szent
Erzsébet-kenyeret” a szentmisék után a karitászosok szétosztják, ami egyben figyelemfelhívás arra is, hogy hamarosan kezdetét veszi
a „Tárjátok ki szíveteket”, és az „Angyalbatyu”segélyprogramok, amiben mi részt veszünk.
Tartós élelmiszert gyűjtünk, illetve gyermekeknek ajándékcsomagot állítunk össze. Kérjük a kedves testvéreket, hogy november
28-tól kezdődően lehetőségeik szerint
csatlakozzanak a Karitász adventi adománygyűjtési akcióihoz. Kérjük, buzdítsák
ismerőseiket, és vigyék hírét, hogy minél
nagyobb lehessen az összefogás.
Hálánkat, köszönetünket fejezzük ki,
hogy a koronavírus járvány ellenére is mindenben a segítségünkre vannak. Egy-egy
adománygyűjtés alkalmával közel 100 embernek okoznak örömet.
Biai karitász csoport
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Gondolatok az Eucharisztiáról
„Először a lehető legnagyobb
figyelemmel felébresztem szívemben a Jézus Krisztus valóságos, személyes jelenlétébe
vetett hitet és olyan alázatosan és oly nagy tisztelettel
imádom Őt, amennyire csak
tudom. Egyúttal kérem azonban a szent angyalokat és
különösen Máriát, legszeretettebb anyámat, hogy Uram és Üdvözítőm köszöntésében és imádásában
támogassák az én nyomorúságomat.
Azután összehasonlítom isteni vendégem magasztosságát az én hitványságommal, semmiségemmel, bűnösségemmel és ámulva csodálom Jézusom
alázatos leereszkedését és végtelen
szeretetét. Ezután áldozatul felajánlom neki a Boldogságos Szűz Mária,
az apostolok és minden szent összes
szeretetérzését, a lelkemet, a szívemet,
minden erőmet és jó elhatározásomat.
Befejezésül kegyelmekért könyörgök az
egész küzdő és szenvedő egyház számára ezzel az imával: Ó, Jézusom! Add,
hogy magam számára meghaljak, és

csak Benned éljek! Bármi történjen velem, elfogadom, el akarom Tőled fogadni. Magam ellen akarok harcolni és
csak téged követni. Magamtól el akarok menekülni és Hozzád akarok futni
és méltóvá válni a Te szeretetedre. Add,
hogy magamban ne bízzak, és Tebenned tökéletesen bízzak. Add, hogy féljek magamtól, és csak Téged féljelek
és semmiben se keressek örömöt, csak
Benned! Tekints kegyesen rám, hogy
szeresselek, hívj engem, hogy Téged
lássalak, és Téged örökre birtokoljalak!”
(Labra Szent Benedek József,
+1783. 4. 16.)

Instant katekézis
Krisztus második eljövetele, második Úrjövet: Jézus Krisztus visszatérése a történeti
idők végén isteni hatalma teljességében. Az
első Úrjövet Krisztus földi születése volt (karácsony), a második a világ vége lesz, amikor
a Bíró, az emberiség és a történelem megmentője és beteljesítője újra eljön (vö. Mt
24,3.27.37-39; 1Kor 15,23; 1Tesz 2,19; 3,13; 4,15;
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5,23; 2Tesz 2,1.8; Jak 5,7; 2Pt 1,16; 3,4; 1Jn 2,28;
2Pt 3,12). Az Egyház Krisztus eljövetelei közé
sorolja a szentáldozást és a halál pillanatát is,
amit a földi életből távozó lélek az Úrral való
találkozásban él meg. A Krisztus második eljövetelére való készülődés sajátos ideje az
ádvent.

Egyházmegye hírei
Az aktuális járvány ügyi rendelkezés
A járványügyi helyzetre való tekintettel a
székesfehérvári egyházmegye további intézkedésig a következő rendelkezést hozza:
• szentmiséken és egyéb liturgikus tevékenységeken a hívek számára ismét kötelező a
maszk viselése.
Továbbra is érvényben maradnak a 2021. július 1-én hozott rendelkezések, vagyis:
• jól szellőztetett helyen, vagy szabadtéren
gyóntassunk;
• a szenteltvíztartókat ürítsük ki, a bejáratnál
legyen fertőtlenítőszer elhelyezve;
• a kézfogást a liturgiában mellőzzük;
• az áldoztatás csak kézbe történhet;
• a perselyadományok összegyűjtése a szentmise végén történjék;
• a paptestvérek a szentmisék előtt és után
fertőtlenítsék kezüket.
Akik felső légúti betegség tüneteit észlelki magukon (orrfolyás, tüsszögés, köhögés)
ne menjenek templomba és közösségbe. Ebben az esetben, mint minden betegség esetében, a vasárnapi szentmisén való részvétel
számukra nem kötelező.
Spányi Antal
székesfehérvári püspök

Bibliai rejtvény
Végső idők
A szófelhő egy introitusra utal, amely a végső
idők eljöveteléről szól. Mi az introitus szövege?

A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében
adják le, vagy ímélben (biaiforras@gmail.com)
küldjék el december 5-ig!
A helyes megfejtők között értékes könyvet
sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejése: Názáret

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. 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.).
- Adventben a hétköznapi szentmisék reggel
6-kor kezdődnek.
- November 20. Krisztus Király előestéje, 17
órakor szentségimádás a templomban.

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai – (évközi 33. – advent 3. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Nov. 14.

Dán 12,1-3

Zsid 10,11-14.18

Mk 13,24-32

Nov. 21.

Dán 7,13-14

Jel 1,5-8

Jn 18,33b-37

Nov. 28.

Jer 33,14-16

1Tessz 3,12-4,2

Lk 21,25-28.34-36

Dec. 5.

Bár 5,1-9

Fil 1,4-6.8-11

Lk 3,1-6

Dec. 12.

Szof 3,14-18a

Fil 4,4-7

Lk 3,10-18

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. december 5.
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