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Karácsony elé
Az idén is közeledünk karácsony ünnepéhez. Még emlékezhetünk rá, hogy tavaly
milyen szokatlan körülmények között
kellett ünnepeltünk. Sok minden, ami
addig biztosnak tűnt, megváltozott. Nélkülöznünk kellett a családi összejöveteleket, a megszokott, gondtalan ünneplést.
Igazi feladat volt mindannyiunk számára
karácsony békéjét megélni. Nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy mekkora értékeink vannak, amiket sokszor észre sem
veszünk, természetesnek tartunk. Megtanulhattuk észrevenni és értékelni a jót az
életünkben és felismerni, hogy mindezek
mennyire ajándékok a számunkra. Az idei
évben is sok bizonytalanság vesz körül
minket. Próbáljunk meg még inkább nyitott szemmel járni a világban felismerve,
hogy Isten velünk van, gondoskodó szeretetével vezet, segít minket.
Karácsony ünnepének üzenete számunkra, hogy velünk az Isten. Az Ige testté lett és közöttünk élt. Közösséget vállalt
velünk, része lett az életünknek. Tehát a
külső körülményektől függetlenül soha
sem vagyunk egyedül. Ahhoz azonban,

hogy beragyogja életünk karácsony öröme és békéje, személyesen nekünk is
meg kell nyitni a szívünket Jézus Krisztus
felé. Amikor a Szent Család nem kapott
helyet a szálláson, az emberi érzéketlenség nem a megváltás művét korlátozta, hanem magát távolította el minden
kegyelem forrásától, Istentől. Mi inkább
fogadjuk szívünkbe a hozzánk közeledő
Jézus Krisztust! Tegyünk meg mindent,
hogy minél közelebb jusson hozzánk! A
karácsonyt megelőző advent ebben a felkészülésben segít minket. A szentgyónás
elvégzése, a gyakoribb áldozás, szentségimádás és a lelkigyakorlatokon való
részvétel az ünnep felé vezet minket. Saját adventi jó elhatározásaink pedig személyessé teszik felkészülésünket.
Kívánom mindannyiunknak, hogy az
idei karácsony ünneplése legyen Isten
békéjének és szeretetének minél teljesebb megélése saját magunk és rajtunk
keresztül szeretteink számára is!

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

Mészáros Péter
Biai plébános

Adventi lelkigyakorlat
Advent péntekjein az etyeki templomban három héten át karácsonyra felkészítő
lelkigyakorlatot tart Sisa Lénárd, sóskúti plébános. Lénárd atya december 3-án, a
triduum első alkalmán részletesen beszélt hivatásáról,
és arról, hogy találta meg a helyét – Krisztus
mellett. Beszédében számos példán keresztül vezette rá a jelenlévőket arra, hogy mi is
a boldogság. „A boldogság az, hogy a helyemen az Isten akaratát tudom megvalósítani
az én életemben. Az emberi életnek pedig

az a célja, hogy felfedezzük,
hogy velem mi is az Istennek
a célja.” Lénárd atya rámutatott: adventben nagyszerű
lehetőség nyílik arra, hogy
elgondolkodjunk arról, hogy
a helyünkön vagyunk-e, illetve hogy rá tudunk-e találni Krisztusra, az igazi boldogságunkra. A
lelkigyakorlatos szentmise záró alkalma december 17-én lesz Etyeken, ahol gyónási alkalom is kínálkozik az ünnep előtt.
G. Á.

Elsôáldozás

November 21-én, Krisztus Király vasárnapján
nagy örömben volt része 9 hittanos gyermeknek, akik életükben először találkozhattak a
feltámadt Úrral az Oltáriszentségben. A jó Isten segítse őket, hogy kitartsanak megkezdett útjukon!
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Idei elsőáldozóink: Bóday Adél, Császár F lóra,
Novák Anna, Perlaky Réka, Rokaly Renáta,
Tóth Máté Álmos, Turik Mira, Vasi Rebeka,
Verses Abigél.
Szalai Péter
hittanár

Örüljetek!
„Dicsőség! Alleluja!
Hozsanna! Istennek
legyen hála! Ámen!”
– Megannyi örömteli felkiáltás, amely a
szentmise hangulatát alapvetően meghatározza. Nincs is
olyan része a liturgiának, amely ne
az ünneplésről, az
örömről szólna. Már
a szentmise elején
elmondott köszöntés is egyfajta örömteli áldás: „Az Úr legyen
veletek!”. Majd, miután a bűnbánati imában
letettük Isten elé a vétkeinket, egy gyönyörű
dicsőítésben adunk hálát Istenünk végtelen
jóságáért.
Az evangélium már nevében is örömforrás, hiszen a jelentése: jó hír! És valóban méltó, hogy allaluja énekléssel, ezzel a héber
eredetű örömkiáltással vezetjük be az igeliturgia csúcspontját, az evangéliumi tanítást:
„hallelujah!”- azaz dicsérjétek az Urat!
A Hiszekegy, a Credo is örömteli szöveg:
kimondjuk, vállaljuk a hitünket, ami teremtettségünkről, megváltottságunkról, és az
örök életbe vetett reményünkről szól. Az áldozat liturgiája pedig az öröm csúcspontja,
amikor jelen lesz közöttünk a szentségi Krisztus. Gyönyörű, örömteli szavak és énekek vezetik be a nagyszerű pillanatot: „ezért mi is,
mint az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben a Te dicsőséged himnuszát
zengjük és velünk együtt vég nélkül énekeljük:
Szent vagy…” Az átváltoztatás utáni könyörgésben is megjelenik az öröm, hiszen több
kánon is az ünneplő egyházról beszél, amit a
közösségvállalásban, a communióban, azaz
a szentáldozásban ki is fejezünk. A szentmise
vége pedig ismét a hálaadásé, a záró könyör-

géssel és a búcsúként mondott „Deo gratisas”-szal, az Istennek legyen hála! dicsőítéssel.
Mindez azért jutott eszembe, mert úgy
érzem, hogy sokszor megfeledkezünk arról,
hogy a szentmise egy örömteli esemény.
Minden komolysága és méltósága mellett is
derűs találkozás a szentségi Krisztussal és az
Egyház népével. Komoly, de nem komor, és
mindenképpen boldog ünneplés. Hiszen miért ne lehetne a komolyság derűs komolyság!
Miért ne sugározódhatna az öröm a szentmisén résztvevők arcán és beszédén? Miért
ne zenghetne az örömteli allaluja mindnyájunk ajkain, amikor ennek az alkalma elérkezik? Miért ne lehetne hangos a templom az
örömünket kifejező szép közös énekléstől és
imádságtól? Pál apostol így buzdít minket a
mai szentleckében: „Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek!” És
van is okunk erre az örömre, hiszen vasárnapról vasárnapra azért jövünk össze az oltár körül, hogy ezt az óriási, lélegzetállító,
világraszóló, véghetetlen csodát: a megváltottságunkat, Krisztus feltámadását, az örök
életbe vetett hitünket és Jézus Krisztussal
való közösségünket megünnepeljük! Van tehát okunk az örömre! Tehát akkor: Gaudete!
Örüljetek! – Örüljünk!
Géczy Árpád
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Instant katekézis
Vízkereszt, epifánia, Háromkirályok: Urunk
megjelenésének ünnepe január 6-án, a karácsonyi ünnepkör záró- és a farsang kezdőnapja. A magyar név az e napon végzett vízszentelésből ered. A keresztények körében 312–325
táján kezdett terjedni mint Krisztus születésének, keresztségének, a kánai menyegzőnek és
a Háromkirályok (napkeleti bölcsek) látogatásának ünnepe. Később az ünnep elsődleges
témája Keleten Urunk keresztsége (erre emlékeztet a vízszentelés), Nyugaton a Háromkirályok látogatása. A gallikán liturgiában az ünnep tárgya a kenyérszaporítás is.
A II. Vatikáni Zsinat után a Háromkirályok látogatásának ünnepét jelenti vízszenteléssel;

Jézus keresztségének ünnepe a következő
vasárnap. A kánai menyegzőről egy közbeeső
hétköznapon emlékezünk meg. Vízkereszttel
kezdődik a házszentelés időszaka.
A lányok számára férjjósló nap. Még egyszer meggyújtják a karácsonyfa gyertyáit,
szétosztják a megmaradt édességet, a fát tűzre teszik, csak egy ágacskát tűznek belőle a
szentkép mögé a gonosz ellen. Délben és este
még folyik a vendégeskedés, esti harangszó
után a kántálás és a csillagjárás. Egyéb szokásaiban gonoszűző és szerencsevarázsló-nap;
időjárásával a tél hosszára, a nyár esős vagy
száraz voltára, így a termésre, főleg a bortermésre ad előjelet.

Gondolatok az Eucharisztiáról
„Jézusom, teljes szívemből szeretlek Téged. Bánom, hogy a múltban oly sokszor megbántottam végtelen jóságodat. Kegyelmed segítségével elhatározom, hogy Téged többé nem
bántalak meg. Most teljesen Neked ajánlom fel
magam, bármilyen nyomorúságos is vagyok.
Lemondok saját akaratomról, teljesen Neked
ajándékozom. Neked ajánlom fel szívem minden érzését és kívánságát, sőt mindent, ami az
enyém. Mától fogva Te rendelkezzél velem és
mindenemmel, egészen a Te tetszésed szerint.
Csak Terád vágyom és csak a Te szent szeretetedet kérem Tőled, és azt, hogy holtomig kitartsak
a jóban és tökéletesen teljesítsem szent akaratodat. Neked ajánlom a tisztítótűzben szenvedő
szegény lelkeket, különösen azokat, akik bensőségesen tisztelték a legszentebb szentséget és a

Boldogságot Szűzt. Minden szegény bűnöst is
Neked ajánlok. Szeretett Üdvözítőm, végül pedig szívem minden érzését egyesítem a Te szeretettel teli Szíved érzéseivel és így kínálom fel őket
a Te örök Atyádnak és kérem őt a Te nevedben,
hogy Irántad való szeretetből fogadja el és hallgassa meg.”
(Liguori Szent Alfonz Mária, + 1787. 8. 1.)

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: 2022. január 8.
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A szív újjászületésének forrása
2021. december 3-án lesz 5 éve annak, hogy
Biatorbágyon, a pénteki szentségimádások
elindulásának évében, megtartottuk a helyi
plébániák, a Szívek Szövetsége és Missziója,
a helyi MÉCS Közösség, a Názáreti Közösség
és az Eucharisztikus Élet Mozgalma szervezésében, „A Szív ébredése” elnevezésű eucharisztikus lelkinapot, és megünnepeltük Isten
imádásának és a Szív ébredésének különleges, titokzatos kapcsolatát, újjáteremtő erejét.
(https://www.magyarkurir.hu/hirek/eucharisztikus-lelki-napot-tartottak-biatorbagyon).
Buzdítalak ismételten Benneteket, hogy induljunk el az egyéni és közösségi imádás útján, és engedjük, hogy a mennyei erőforrások
újjászületést és megújulást adjanak mindannyiunk Szívében. Az eucharisztikus Jézus
a mennyei Atya Szívét tárja fel előttünk, az
Atyát, Akinek mindannyian templomai vagyunk, Akinek Szívét mindannyian hordozzuk, Akinek a képére teremtve vagyunk, Akinek Szent Lelke lángol és él a Szívünkben.
Éljünk ezekkel a mennyei forrásokkal, erősödjünk meg az istengyermekség erejében, méltóságában és küldetésében. Az új élet forrásai
a mennyben vannak, engedjük, hogy a men�nyei Atya ingyen adott életadó folyói kiáradjanak mindannyiunk Szívében, hiszen egyek vagyunk, mindannyiunk Szívét erre az egységre
teremtette Krisztusban. Mondjunk igent erre
az ajándékra! Nyissuk meg a Szívünk men�-

nyei kapuját Krisztus Szívén keresztül, most
is, és ma is! Nyissuk meg Szívünket a mennyei
Atyánk szüntelen imádása, szívünk szüntelen
átadása által, hogy Ő betölthesse Szívünket
egészen: szüntelen, túlcsorduló mértékkel,
és minden mennyei gazdagsággal, amit már
szándéka szerint előkészített a számunkra
Krisztusban, a Szentlélek által!
Most is mély hálával gondolunk Hagyó Jóska (PFJ) atyára, aki gyermeki ráhagyatkozással
élt az imádás mennyei forrásaiból, és segített
bennünket elindulni ezen az úton, a men�nyei Atya felé, megpihenve és megerősödve a
minket mindig váró és szerető mennyei Atya
Szívében, ahol bőséges bizonyossággal megtapasztaljuk, hogy a menny hordozza a földet,
a szellemi az anyagit, a láthatatlan a láthatót.
Szent Ágoston nyomán megvalljuk: „Nyugtalan mindaddig a szívünk, míg meg nem nyugszik benned, Istenünk”.
http://www.szeretetlelke.hu/#imadas
https://www.facebook.com/SZIVEKSzovetsegeKRISZTUSfolytonosIMADASARA
https://biaioltaregylet.hu/buzditasok/a-szivek-szovetsege-es-misszioja-meghivatasa-es-szolgalata/
Imádásra buzdító szeretettel:
Gakovic Dániel
szentségimádó és buzdító,
Szívek Szövetsége és Missziója
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Verskápolna 52. – Karácsony felé
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

Megint itt a várakozás ideje. Várjuk az Ő eljövetelét. Az elmúlt két karácsonyunk nem a
szokványos karácsony volt. Sok házban gyász
árnyékolta be az ünnepet, és még nem látni
a végét. Ezen kívül a közélet is zavarja lelki
nyugalmunkat, egyre erőszakosabban akarják kivenni a szülök kezéből saját gyermekük
szexuális nevelésének jogát. Az abnormalitás
terrorját ülik. Milyen jó lenne visszatérni a Juhász Gyula által megénekelt idilli karácsonyhoz. A vers után a „Karácsony felé” után következzen ajándékként „A teljesség felé”, Weöres
Sándor gondolatai. Legyen útravaló a jövő
évre!

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
Weöres Sándor: A teljesség felé.
Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned. Egyetlen
parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy
érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van,
a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az
ég, benned a létra. Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben.
Kerkovits G.

Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

Bibliai rejtvény – Karácsonyfa
A karácsonyfa-rejtvény sorainak meghatározásai Lukács evangéliumából soronként,
fentről lefelé haladnak.
A sorok szürkével kiemelt betűiből
a messiási jövendölések 8 betűs
ismert nevét rakhatjuk ki.
Az első betűt mint a
karácsonyfa csúcsát
már beírtuk:

1. A
2. „Ma született nektek az Üdvözítő, az …….
Krisztus, Dávid városában”
3. „….., nagy örömet hirdetek nektek”
4. Hányadik összeírás történt akkor?
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A

A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le, vagy ímélben (biaiforras@gmail.com) küldjék el január 2-ig! A helyes
megfejtők között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány
támogatásával.Az előző szám
helyes megfejése: Jertek
Atyám áldottai és vegyétek az országot, mely
nektek készíttetett a világ
kezdeté től!
5. Ennek az országrésznek a városa Betlehem:
6. Az eszköz, ami Jézus első ágya volt:
7. Ilyen sereg az angyalok sokasága:
8. Akik hírt hoztak a pásztoroknak:

Monic Wilder: Advent
Karácsony előtt négy héttel...
...egy angyal érkezik a Földre. Égkék ruhában
jár-kel az emberek között, de azok annyira el
vannak foglalva az ünnepek előtti készülődéssel, hogy észre sem veszik. A vásárlási láz
– szebbet, nagyobbat, drágábbat, a pénztárgépek kattogása, a reklámok harsogó zaja elnyomja az angyal szavait, a szupermarketek
tarka tömege elrejti törékeny alakját. Minden
csillog-villog, zenél, követel: vegyél még, még,
még... Színes-fényes papírba rejtik az ajándékaikat, lelkük sivárságát. Pedig csupán egy
gyertya fénye s egy kis csend elég lenne ahhoz, hogy az angyal a vendégük lehessen.
Karácsony előtt három héttel egy másik
angyal érkezik. Feladata, hogy aranyszálból
szőtt kosarát telepakolja ajándékokkal, s felvigye a mennybe. A
kosár azonban nagyon
törékeny; a rengeteg
összevásárolt játék, ékszer, parfüm, plazma-tv
súlya összeroppantaná.
Az angyal nem is ilyen
ajándék után kutat. Türelmesen, embertől emberig haladva keresi azt,
ami súlytalan, végtelen,
nem kerül semmibe,
mégis mindennél többet ér. Az angyal a szeretet apró morzsáival
tölti meg a kosarat.
Karácsony előtt két
héttel újabb angyal lá-

togat a Földre. Végigjár minden házat, minden otthont, néhol elidőzik néhány percre,
máshonnan szinte menekül. Tágas tereken
sétál, kivilágított parkokban üldögél, figyeli a
beszélgető, egymásra mosolygó embereket.
A hidegtől kipirosodott ujjak kulcsolódnak a
forralt boros poharakra, gyerekek hancúroznak a frissen esett hóban, félrebillent fejű
hóember álldogál egy terebélyes fenyőfa oltalmában. Az angyal örömét leli a látottakban, meg-megérinti az embereket, s azok szívébe békesség, szemükbe ragyogás költözik.
A várakozás ünneppé varázsolja a hétköznapjaikat.
Egy héttel karácsony előtt angyalok serege
érkezik, elhozzák a dalt, a zenét, a táncot. A
várakozás lassan véget ér, a megbocsátás egymásba kulcsolja az emberek kezét. Emberekét, akik nem felejtették
el várni az angyalokat,
akik nem felejtettek el
hinni a csodában, akiknek a karácsony nemcsak a díszes fenyőfát, a
finom ételeket, az ajándékokat jelenti, hanem
a több mint két évezredes titkot is. Ők azok,
akik a szent éjjelen fürkészve figyelik az eget,
s a csillagok fénye a
mennybe vitt szeretetet sziporkázza vissza
rájuk.

Adventi ima
Urunk, Jézus Krisztus, várjuk eljöveteled, várjuk a békét, mert annyi
békétlenség van kívül a világban és
bent a szívünkben! Add meg újra a
szeretetet azoknak, akik idegenked-

ve viselkednek egymással szemben!
Nyisd meg szívünket, hogy felragyogó örömödet megtapasztalhassuk életünkben! Kérünk, hallgass
meg minket! Ámen.
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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.
- 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.

A karácsonyi miserend:
december 24.: 15.30-kor pásztorjáték
		
24.00: szentmise.
december 25.: 8.00-kor és
		
9.30-kor ünnepi szentmise,
		
18.00-kor szentmise
		
Herceghalomban
december 26.: 8.00-kor és 9.30-kor szentmise
december 31.: 17.00-kor hálaadó szentmise
január 1.:
9.30-kor ünnepi szentmise
		
18.00-kor szentmise
		
Herceghalomban

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

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

Szentlecke

Evangélium

December 12.

Szof 3,14-18a

Fil 4,4-7

Lk 3,10-18

December 19.

Mik 5,1-4

Zsid 10,5-10

Lk 1,39-45

December 25.

Iz 52,7-10

Zsid 1,1-6

Jn 1,1-18

December 26.

1Sám 1,20-22.24-28

1Jn 3,1-2.21-24

Lk 2,41-52

Január 1.

Szám 6, 22-27

Gal 4, 4-7

Lk 2.16-21

Január 2.

Sir 24,1-4.12-16

Ef 1,3-6.15-18

Jn 1,1-18

Január 9.

Iz 42,1-4.6-7 v.

ApCsel 10,34-38

Lk 3,15-16.21-22
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