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Szentlélekkel és tûzzel
Szilveszter napján, illetve a polgári év utolsó
napjaiban sokunk imádságának állandó része
az elmúlt év felidézése. Mi minden történt velem és a családommal, milyen nehézségeken
estünk át, illetve milyen sokszor adódott, hogy
megtapasztalhattuk a gondviselő Isten jelenlétét életünkben.
Alapvetően azért vagyok hálás, hogy a hétköznapok nehézségeiben és örömeiben szeretete által felfedte magát előttünk, azzal, hogy
vigaszt adott, azzal, hogy megsegített, azzal,
hogy ösztönzött előre, és hitünk révén hozzá
tartozónak remélhetjük magunkat.
A minap láttam egy riportfilmet Szilágyi
Áronról, az olimpiai bajnok kardvívónkról, erről
a rendkívül rokonszenves fiatalemberről, aki a
világon egyedüliként már háromszor nyerte el
egyéni kardvívásban az olimpiai bajnok címet.
A film bemutatta azt az óriási küzdelmet, amit
egy élsportolónak ki kell állnia, a mérhetetlen
feszültséget, amit a tétversenyeken egy-egy as�szó jelent. És láthattuk azt is, hogy egy jellemes
ember közelsége milyen sokat jelenthet saját
csapattársainak, illetve a sok ezer sportolónak,
aki szintén ilyen szép sportsikerekről álmodik.
A portré nemcsak a diadalokról szólt, hanem a
vereségekről is, amikor csak egy hajszál választotta el a győzelemtől, és az utolsó pillanatban
úszott el a remélt elsőség. Nincs meg mindenkiben a Szilágyi Áronéhoz hasonló kitartás, hogy
ilyenkor újra felálljon, és tovább küzdjön a céljaiért. A kardvívó történetéből látszott, hogy
a kudarcokon való felülemelkedés hozta meg
számára azt, hogy egyáltalán bekerülhetett az
olimpiai keretbe, és a pástra léphetett, hogy aztán megküzdjön az olimpiai bajnoki címért.
A keresztség által mi is benne vagyunk egy
csapatban. Azt gondolom, hogy a legrangosabb keretben, a Mennyei Atya gyermekeinek
széles társaságában. Ahhoz, hogy tényleg eb-

ben a csapatban vívhassunk, bizony sokszor
meg kell küzdenünk, elsősorban önmagunkkal,
és a küzdelem posztójáról leléptetni szándékozó külső erőkkel, hogy méltók maradhassunk a
díj elnyerésére. Nem mindig sikerülnek a dolgaink! Sokszor kell egy jó vezetőhöz fordulnunk,
hogy rámutasson hibáinkra, és kiléhessünk a
saját félelmeinkből, görcsinkből, hogy aztán
újra versenybe szálljunk a többi testvér oldalán. Erre elsősorban a vízzel történt keresztségünk tesz méltóvá minket, azonban mindvégig
szükségünk van a Szentlélek tüzére, ami vigasztal, megtisztít, fellelkesít, megtart minket a harcainkban, és erőt ad a végső célig, hogy Szent
Pállal mondhassuk: „A jó harcot megharcoltam,
a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam.
Készen vár az igazság győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét”. Tim II. 4, 7-8.
Géczy Árpád

Felhívás
„…nem sokat ér, ha magunknak dalolunk;
szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán
mind többen, százan, ezren, míg megszólal
a nagy Harmónia, amiben mind egyek lehetünk. Akkor mondhatjuk majd csak igazán: Örvendjen az egész világ!” (Kodály Z.)
Éppen ezért nagy szeretettel várnak
templomi énekkaraink mindenkit, aki
szeret énekelni, és örömmel részt venne valamely kórus munkájában! A Szent
Anna Kórus csütörtökönként 18 órától,
az Emmausz Kórus hétfőnként 19 órától
várja az érdeklődőket a plébánián!
Szalai Péter

Aki szépen énekel…
2022-től újraindul egyházzenei rovatunk, az
„Aki szépen énekel…” címmel, melynek célja
összetett: ismertetni kívánja a mise énekeinek kialakulását, azok célját és értékét, hogy
ne csak szépen énekeljük énekeinket, hanem
tudjuk is, mit és miért éneklünk.
Kiindulópontként tisztázandó, hogy igen
éles különbség van „a misén énekelni” és „a
misét énekelni” kifejezések között. Az előbbi elválasztja, illetve nem kapcsolja össze a
Szent Liturgiát és a Szent Zenét, míg az utóbbi
azt a kölcsönös összhangot fejezi ki a liturgia
és annak énekei között, mely minden szentmisében szoros egységként kell, hogy megjelenjen, rávilágítva a megemlékezés kiemelt
szempontjára (advent, karácsony, a szentek
emléknapjai, elsőpéntek stb.).
A kezdőének mint a mise-dráma nyitánya
tartalmilag a szentmisét készíti elő, megadja
annak alaphangulatát. Gondoljunk csak arra,
mennyivel másabb lelkülettel veszünk részt
egy szentmisén, ha annak bevonulási éneke

az „Adj irgalmat, adj nyugalmat”, vagy ha a
„Máriát dicsérni, hívek, jöjjetek” kezdetű népéneket énekeljük a pap és a ministránsok
bevonulása alatt.
Az introitus jelentése szintén kezdő ének,
antifonális zsoltározást jelent, vagyis egy-egy
adott antifónát vissza-visszatérve éneklünk,
melyeket a kántor/előénekes recitatív zsoltározása választ el egymástól. Az introitus jellegéből adódik, hogy még mélyebben előkészíti az ünnepelt titkot, Krisztus misztériumát. Az
általunk leginkább forgatott ima- és énekeskönyv, a Hozsanna nem ismer introitusokat,
csak misekezdő énekeket. Ezt az igényt a II.
Vatikáni Zsinat után született Éneklő Egyház
(1984) teljesíti be.
A liturgiai előírások alapján introitusokat
kell énekelni kezdőénekként. Ám népnyelvű
misékben engedmény van arra, hogy ezeket
tartalmilag odaillő népénekekkel helyettesítsük.
Szalai Péter

Hálaadás 2021
Gyönyörű szokás, hogy a polgári év utolsó
napján háladó szentmisével köszönjük meg
a Mennyei Atyának a kapott kegyelmi adományait. Elsősorban, hogy megérhettük ezt
a napot, hogy a világjárvány ellenére megtartott minket, és számos jótéteménnyel gazdagított. A szentmise 17 órakor kezdődött, és
nagy öröm volt látni, hogy a szilveszteri vigasságok ellenére ilyen szép számmal összegyűltek a biai hívek.
Péter atya szentbeszédében hálát adott a
kapott jókért, elsősorban azért, hogy 2021ben minden misét megtarthattunk, nem akadályozott ebben a járványügyi korlátozás.
Ugyancsak fontosnak nevezte, hogy lehetett
elsőáldozás, és a temetés szentelménye is
minden esetben akadálytalanul megvalósulhatott. Plébánosunk örömét fejezte ki, hogy
az eredetileg 2020-ra tervezett bérmálás idén
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megvalósulhatott Hajdú Ferenc atya által, aki
a püspök úr távollétében a Szentlélek ajándékainak jelében részesítette fiataljainkat. Péter
atya általánosságban megköszönte mindazok
munkáját, akik idén tettek valamit az egyházközségért, kiemelve a hitoktatók és kántor úr
munkáját, a képviselő-testület tevékenységét,
valamint a Rózsafüzér Társulat imádságait.
Homíliája végén örömmel számolt be a plébánián zajló munkákról, a járda és a pincelejárat
megépítéséről, majd kegyelmekben gazdag
új évet kívánt a jenlévőknek.
2021 – számokban
2021-ben kereszteltek száma 29
Elsőáldozáshoz járult
9
Bérmálkozott
29
Bián megtartott esküvők száma 3
Temetések száma
38
G. Á.

A szinódusi út kezdete az egyházmegyében
Ferenc pápa október 10-én hirdette meg a
soron következő vatikáni püspöki szinódushoz vezető szinodális folyamatot. Spányi Antal megyés püspök Székesfehérváron, a Szent
Imre templomban, szentmise keretében jelentette be ünnepélyesen a szinódusi út egyházmegyei kezdetét és szólított fel egymás
meghallgatásra, imádságos életünk elmélyítésére, a Szentlélek befogadására, elcsendesedésre, hogy az Isten szavát meghallva vállaljuk küldetésünket a világban.
A Szentatya szándéka szerint, október 17én vette kezdetét a 2023 márciusáig tartó
egyházmegyei szakasz, amely a következő
püspöki szinódus témáját veszi alapul: „Egy
szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés.” – kulcsszavakkal.
De mi is a szinódusi út? Mi volt a Szentatya szándéka a szinodalitással? A főpásztor
kifejtette: az ember számos szokást alakít ki
az életében, aminek könnyen a rabjává válik.
Az Egyházban is vannak kialakult gyakorlatok,
amelyek időről-időre megújulásra szorulnak.
Nem azért, mert nem igazak, hanem azért,
mert az ember és környezete annyira megváltozott, hogy ezekkel a szokásokkal nem tud
mit kezdeni. Ezért van az Egyháznak szüksége
arra, hogy mindig megújuljon. Ezt egészen kivételes erővel érezte meg Ferenc pápa és nyitotta meg a szinodális folyamatot, hogy keressük meg az Egyház megújulásának útját, és a
Szentlélekre hallgatva legyünk a Szentatya
társai. Mert együtt kell járnunk Krisztus nyo-

mában, hogy a közösségeinkben megújulva
az egész Egyház is megújulhasson. A pápa a
szolgálat szellemében akar új lendületet adni
Egyházunk életének, ki akar mozdítani bennünket jól megszokott komfortunkból és új
utakra akar vezetni.
A Szentatya szeretné megszólítani a hívőket ott, ahol élnek: a plébániákon, a kisebb
közösségekben, a lelkiségi mozgalmakban,
csoportokban, hogy mindannyian érezzék:
meghívást kaptak arra, hogy közösen halljuk meg a Szentlélek sugallatait. Ő azért jön,
hogy életet és életerőt leheljen az Egyházba,
és megerősítse a közösségeket. Fel akar rázni bennünket a megszokott vallásosságunkból és közös gondolkodást, közösen vállalt
felelősséget akar megteremteni bennünk. Közösséggé kell formálódnunk, amely felvállalja
küldetését a világban, amely felelősséget érez
az egész Egyházért, és amely részt vesz a mis�szióban.
A főpásztor azért is hangsúlyozta a Szentlélek kiemelt szerepét a szinódusi úton, mert
az Egyház új kihívásokkal találkozik, új kérdésekről új módon kell szólnia, hogy elérje
az embereket és figyeljenek hangjára. A Lélek frissességével kell válaszolnia az emberek
életét érintő problémákra. De megújulásra
van szüksége ahhoz is, hogy az evangéliumot
minél több emberhez eljuttassa, hogy minél
több ember meghallja, befogadja az Örömhírt, amely átformálja életét.
Forrás: www.szekesfehervar.hu

Ferenc pápa imája a szinódus megnyitásakor
Jöjj, Szentlélek, aki új nyelveket teremtesz és az élet szavait adod ajkunkra. Óvj meg minket
attól, hogy muzeális egyházzá váljunk, amely szép, de néma, s amelynek múltja gazdag, de
jövője sivár.
Jöjj közénk, hogy a szinodális tapasztalat során ne hagyjuk, hogy a csalódások letörjenek, a
jövendölés veszítsen erejéből, s terméketlen viták emésszék fel erőinket.
Jöjj, szeretet Szent Lelke, nyisd meg szívünket a hallásra. Jöjj, Szentség Lelke, újítsd meg Isten
szent és hívő népét. Jöjj, Teremtő Lélek, újítsd meg a Föld színét! Ámen.
(Elhangzott a szinódus megnyitásakor, 2021. október 10.).
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Instant katekézis
Újév napja, január 1.: A polgári év kezdő
napja. A babilóniaiak Bábel istenének, Marduknak a káosz fölött aratott győzelmeként
ünnepelték az újév ünnepét, mely az istenség
trónfoglalására és a következő évre esedékes
új rend bevezetésére emlékeztette őket. Az
ókori rómaiak az évkezdetet Janusnak, a kezdet és vég istenének szentelték, akinek Kr. e.
753 óta főünnepe volt január 1. A polgári év
kezdetévé Julius Caesar tette (julián naptár).
Hazánkban az egész középkoron át az év kez-

detét karácsonytól (XII. 25.) számították. A január 1-jei évkezdet a Gergely-naptár (1582)
óta vált általánossá, XI. Ince pápa pedig 1691ben véglegesítette. Az egyházi év advent első
napjával kezdődik. A liturgiában az újév karácsony nyolcada, népies nevén kiskarácsony. A
gallikán liturgiában 576-től Circumcisio Domini (Krisztus körülmetélése), Jézus nevének
ünnepe. A II. Vatikáni Zsinat után Mária istenanyaságának ünnepe.
(forrás: Katolikus Lexikon)

Verskápolna 53. – Boldog Új Évet!
Tanulságos olvasmány, ha nagy
költőink újévre
írott versei között
tallózunk. Vörösmarty profetikus,
Csokonai bőbeszédű. Petőfi versei indulatosak, politikusak, nyomdafestéket
nehezen tűrő szóhasználata miatt nem valók
egy templomi közösség hírlevelébe. Kosztolányi mélyen emberi, Arany János a közösségnek jót kívánó, Nagy Lászlóé mélyen hívő,
gyönyörűszép. Ady Endre Boldog Új Évet kívánó versében a saját jövőjével foglalkozik:
Ady Endre: Boldog új évet
Ezúttal sírva, szépen
Forgok meg lelkemnek régi Gyermekes életében:
Boldog új évet kivánok.
Boldog új évet kivánok,
Mindenki tovább bírja

E rettenetet,
E szamárságot,
Mint szegény, mint bírom én, én, Gyönyörködve,
Óh, én szegény
Lelki kémény.
Boldog új évet kivánok.
Ontom a füstjét
A szavaimnak,
Pólyálva és idegesen,
Be messze ringnak
Az én régi terveim,
Az én régi társaim is
De messze vannak,
Boldog új évet kivánok.
Új év Istene, tarts meg
Magamnak
S tarts meg mindenkit
A réginek,
Ha lehet:
Boldog új évet kívánok.
Kerkovits G.

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. február 6.
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Miért mondatunk szentmisét?
A szentmise nem más, mint
az újszövetség áldozata. Legszentebb áldozat, amelyben
Krisztus a Szentlélek közreműködése által a felszentelt
pap szavaira megjelenik az
oltáron, és a szentáldozásban
nekünk adja önmagát. Ennél tökéletesebb, magasztosabb ima nem létezik. Éppen
ezért üdvös dolog felajánlani
a szentmisét valamely szándékra. Élőkért, elhunytakért,
betegekért, szenvedőkért, családokért… Szívünk szándéka sokféle lehet… A magánima
is –természetesen – hathatós közbenjárás,
de gondoljunk csak bele, mennyivel másabb,
ha egy egész közösség imádkozik ugyanarra

a szándékra, ráadásul a legszentebb áldozatba, a szentmisébe bekapcsolódva.
Ha szívünkben megszületik egy kérés, és szeretnénk,
hogy ezért közösen imádkozzunk a szentmisén, nincs
más teendőnk, mint jelezni
mindezt vagy a sekrestyében
(szentmisék előtt vagy után)
vagy pedig a plébánián. Mivel egy szentmisén maximum két szándék hangozhat
el, így érdemes kérésünket időben jelezni (az
esetleges kívánt időpont előtt legalább 1-2
héttel).
Szalai Péter

Spányi Antal püspök atya újévi gondolatai
A gyorsan múló idő során eljutottunk egy új
esztendő kezdetéhez. Az idő múlása, mint
maga az idő is, Isten ajándéka. Az idő múlásától talán sokan félnek: öregszünk, elszaladnak
a lehetőségek, ránk köszöntenek a bajok, de
valahogy mégis az ember megtapasztalja,
hogy mindig az idővel közelebb kerülünk magához a Jóistenhez. Rajtunk múlik, hogy csak
elszalad fölöttünk az idő, hogy az időben mi
magunk beteljesedünk, mi magunk tudunk
teljesebb emberré válni, rajtunk múlik, mit
kezdünk az időben telő életünkkel.
Az Isten egy új esztendőt ad nekünk. Az
Isten szeretete ajándékozza ezt az új esztendőt nekünk. És azt mondja, itt van egy lehetőség, kezdjetek újat! Amit elrontottatok, hagyjátok, javítsátok ki, és valami újat, szépet, jót
tegyetek! Ez a jó, amit Isten vár tőlünk, ez a
hit jósága, legyen a hit gazdagsága, öröme
és szépsége a lelkünkben. Őrizzük, amit kaptunk az őseinktől! Őrizzük, amire szükségünk
van mindennapjainkban, őrizzük a mi belső
erőnk és támaszunk! Fontos, hogy szeressük

egymást, hogy próbáljunk jót tenni, megérteni, nem bántani, nem leharcolni, minél több
embert szeretetünkbe befogadni! Próbáljunk
meg hűséges szeretettel szeretni, próbáljuk
meg őrizni, ápolni áldozatok árán is a családot, amelynek boldogsága sokkal értékesebb,
mint az egyénnek a boldogsága. Tudjuk mindig a család örömét, a magunk, akár a saját
magunk öröme elé helyezni! (…)
Adja az Úr, hogy Istennel együtt éljük ezt
az esztendőt. Isten jelenlétében éljük mindennapjainkat, Istennel együtt járjuk életünk
útját és Istennel együtt éljük meg kapcsolatainkat. Az ő szeretetében, az ő törvénye szerint, az ő tanítása szerint úgy, ahogy az anyaszentegyház kétezer éve hirdeti. És akkor azt
gondolom, hogy elmondhatjuk majd szilveszterkor, mindannyian, hogy ez az esztendő Istentől áldott és boldog esztendő volt. Legyen
így mindnyájunk életét Isten áldása kísérje
ebben az új esztendőben is!
Forrás: https://www.youtube.com/watch?
v=Q7AvS_vxLiU&t
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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.).

Bibliai rejtvény
LITURGIA
Fontos liturgikus eszközök nevét kell megtalálni az anagrammák feloldásával.
1.KALAUZ
2.MÓRI BUCI
3.ALSÓT
4.MARIS TANONC
5.HELYEK

A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében
adják le, vagy ímélben (biaiforras@gmail.com)
küldjék el február 6-ig!
A helyes megfejtők között értékes könyvet
sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejése:
ÚR, ELSŐ, JÚDA, JÁSZOL, MENNYEI, ANGYALOK – Emmanuel

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról!
A Magyar Katolikus Egyház kódszáma: 0011
A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány száma:
18688973-1-13

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai – (Urunk megkeresztelkedése – 6. évközi vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Január 9.

Iz 42,1-4.6-7 v.

ApCsel 10,34-38

Lk 3,15-16.21-22

Január 16.

Iz 62,1-5

1Kor 12,4-11

Jn 2,1-11

Január 23.

Neh 8,2-4a.5b.8-10

1Kor 12,12-30

Lk 1,1-4;4,14-21

Január 30.

Jer 1,4-5.17-19

1Kor 12,31–13,13

Lk 4, 21-30

Február 6.

Iz 6,1-2a.3-8

1Kor 15,1-11

Lk 5,1-11

Február 13.

Jer 17,5-8

1Kor 15,12.16-20

Lk 6,17.20-26
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