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A Biblia Éve: hálaadás –  Isten népe tiszta szívből hálát ad Is-
tennek a Szentírásért, azért, hogy Isten emberi szavakban is kifejezte 
irántunk való szeretetét, megmutatta életünk értelmét, elmondta, 
hogyan érdemes élnünk, hogyan válhatunk igazán értékes emberek-
ké, hogyan járulhatunk hozzá egy új, szeretetre épülő közösség, "or-
szág" felépítéséhez. A zsidóság ősidők óta évente megtartja a Tör-
vény Öröme (Szimchat Thóra) ünnepét, hálát adva a Tóráért, a sínai 
kinyilatkoztatásért, a kapott isteni törvényekért. Nekünk, kereszté-
nyeknek sokkal több okunk van az örömre és ünneplésre, hiszen mi 
sokkal többet kaptunk Jézus tanítása, az evangéliumok által! 

A Biblia Éve: családi ünnep – A Szentírás közös kincsünk, az 
Egyházé, a helyi egyházé, az egyházmegyéé, a plébániai közösségé, a 
lelkiségi csoportoké, a családé – egyszóval: a krisztusi szeretet által 
teremtett és áthatott közösségeké. A közösségek, családok megün-
neplik a számukra fontos évfordulókat, eseményeket – a krisztusi kö-
zösségnek jó oka van arra, hogy ünnepi díszbe öltözve örvendjen a 
Bibliának, a közösség életét alapvetően meghatározó isteni ajándék-
nak. 

A Biblia Éve: tanúságtétel – Emberi vonás, hogy amit fontos-
nak, értékesnek tartunk, azzal eldicsekszünk mások előtt. Van, aki a 
vagyonával dicsekszik, van aki a fizikai erejével vagy a tudásával. Mi 
a Bibliával dicsekszünk ország-világ előtt. Azzal, hogy számunkra 
milyen fontos ez, milyen jó, hogy kaptuk, olvashatjuk, milyen fényt 
és biztonságot jelent számunkra. Ez a tanúságtétel egyben hívás és 
bátorítás is mások számára, akik eddig másfelé keresték életük bol-
dogulását. 

A Biblia Éve: az egység szolgálata – Mi, katolikusok, elfogad-
tuk Istentől a Biblia egészét. De annak nagy része nem csak a mi 
Szentírásunk, hanem a zsidóké is, és a többi keresztény testvérünké 
is. Méltó tehát, hogy ünnepünk, hálaadásunk és tanúságtételünk 
velük közös legyen, hiszen ők is részesültek Isten e nagy ajándéká-
ból. A közös hálaadás és ünnep pedig erősíteni fogja bennünk és 
közöttünk az összetartozás, a testvériség tudatát, érzését és növeke-
dését. 

Tarjányi Béla              
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TERVEZETT ILL. JAVASOLT PROGRAMOKTERVEZETT ILL. JAVASOLT PROGRAMOKTERVEZETT ILL. JAVASOLT PROGRAMOKTERVEZETT ILL. JAVASOLT PROGRAMOK 
 

– A MKPK ajánlásával – 
 

A.) Országos szinten: 
– Folyó év vége felé a MKPK Elnöke (vagy a BIBLIA ÉVE 

2008 püspökkari felelőse) adjon ki országos körlevlet a Biblia 
Évéről, és buzdítsa a papságot és a híveket az ünneplésre és 
apostolkodásra. 

– Kérni fogjuk a közszolgálati Kossuth Rádió Katolikus 
Félóra szerkesztőségét, hogy minden alkalommal öt percnyi 
terjedelemben introdukció-szerűen mutassa be a bibliai köny-
veket (biblikus professzorok segítségével). 

– Nagy ifjúsági találkozók mindegyikének témája a Biblia 
legyen (Egerszalók, Nagymaros, Debrecen, márianosztrai, má-
riapócsi, máriagyűdi zarándoklat 

– A Biblia Évében az általános iskolás hittanosok számára 
rendezett bibliaismereti verseny országos szintű legyen (plé-
bániai, esperes-kerületi, egyházmegyei, országos fordulókkal). 
A jutalmazást az egyházmegyék finanszírozzák. 

– Angyalok a Bibliában – országos bibliai témájú gyermek 
rajzverseny (meghirdeti és gondozza: Wolf Pál Péter, Győr-
Gyimót Plébánia és a Mosonmagyaróvári Piarista Iskola) 

– A magyar szentírásfordítások, és azok hatása a magyar 
nyelvre. Tanulmány. Pályázat egyetemi hallgatóknak (Meg-
hirdeti és díjazza a Bibliatársulat, gondozza a PPKE Bölcsé-
szettudományi Kara, Jelenits István Sch.P.) 

 
B.) Egyházmegyei szinten: 
– Minden püspökség saját könyvtára anyagából rendezzen 

egy kiállítást a legértékesebb és legszebb Bibliáiból. Ezt a kiál-
lítást az egyházmegye hittanosai, hitoktatói, hívei számára 
megtekinthetővé kell tenni. 

– A papi rekolekciók témája legyen a Szentírás, a koroná-
kon is legyen téma a Biblia felhasználása a lelki életben. 
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– A Főpásztor kellő időben körlevélben szóljon a Biblia 
Évéről, buzdítsa a papságot és a hitoktatókat (az alább ajánlott 
és további) programok megszervezésére, apostolkodásra 

– Az Egyházmegyei Hatóság minden készülő programot 
jelezzen az alábbi címen: jeromos@biblia-tarsulat.hu. A Bib-
liatársulat ezeket elhelyezi honlapján, ahol bárki bármikor tájé-
kozódhat azokról  (www.bibliatarsulat.hu/bibliaeve.htm) 

 
C.) Plébániai, egyházközségi szinten: 
– A hitoktatásban kapjon kiemelt fontosságot a bibliataní-

tás. 
– A gyermekek, fiatalok és hívek kapcsolódjanak be az or-

szágos programokba (bibliaismereti verseny, gyermek rajz-
verseny, ifjúsági találkozók, tanulmány-pályázat, Biblia-kiállí-
tások megtekintése) 

– Legyen a Szentírás a témája a triduumoknak, pedagó-
gus-továbbképzéseknek. 

– A lelkipásztorok a Biblia Évében a hétköznapi szentmi-
séken is mondjanak legalább két percnyi homíliát a soros ol-
vasmányról. Ehhez jó segítséget nyújthat az Új Ember által 
kiadott Adorémus-könyvecske (tervezzük biblikus szakembe-
rek felkérését a gondolatok megfogalmazására). 

– A Szentírás kihelyezése – a Biblia Éve különleges alka-
lom, így a Szentírást nem csak Szentírásvasárnap alkalmából 
helyezzük ki  a templomban, hanem január elsején (vagy 2007 
Szentírásvasárnapján), és az egész éven ott marad a templom 
egyik kiemelt helyén. 

– Családi Szentírás – Jézus jelenléte otthonainkban – Ja-
vasoljuk a híveknek, hogy otthonukban a család közös Szent-
írásának legyen egy meghatározott helye (jól látható helyen, kis 
terítőn, mellette gyertya, stb.). Ünnepek előtt (Karácsony, Hús-
vét, Pünkösd stb.) kérjük a híveket, hogy az ünnep része legyen 
az is, hogy otthon leülnek, felolvassák a megfelelő részt ebből a 
Szentírásból, együtt imádkoznak. Ezt más, kiemelt alkalommal, 
családi ünnepen is megtehetik. Szentírásvasárnap alkalmával 
pedig közösen adjanak hálát a Bibliáért. (Mindez az egyedül 
élők otthonában ugyanígy megtörténhet!) 
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– Szentírások megáldása – Az év kezdetén egy kiemelt al-
kalommal meghirdetjük, hogy mindenki hozza el a templomba 
a saját Szentírását – természetesen a családi Szentírást is – és 
szentmise keretében ünnepélyesen megáldjuk azokat (A szer-
tartás leírása és a kapcsolódó imák megtalálhatók a Bibliatársu-
lat honlapján: www.biblia-tarsulat.hu/megald.htm). 

– Az ökumenikus imahéten – A Biblia Éve legyen alkalom 
arra, hogy a különböző felekezetek ne csak együtt imádkozza-
nak, hanem olvassák együtt a Szentírást is, ki-ki a magáéból, 
hallgassák meg a számukra esetleg idegenül csengő szavakat, 
kifejezéseket. Minden felekezet kapjon tíz percet arra, hogy 
felolvassa a szöveget, röviden magyarázza, énekeljen, stb. 
Mindenki azonos szentírási részletet olvasson fel. 

– Szentírásolvasó est vagy délután: felolvasás a különböző 
korok szentírásfordításaiból. (A szentírásfordítás mindig csak 
relatíven pontos, különböző szempontok figyelembevételével 
készül. Tanulságos egymás mellé tenni a régi és új fordítások 
szövegét, anélkül, hogy hosszú magyarázatokat fűznénk hozzá-
juk). 

– Vallomás a Szentírásról DVD – terjesztése, egyéni és 
közösségi meghallgatása (Bíró László püspök, Nemeshegyi 
Péter S.J., Kerekes Károly O.Cist., Vértesaljai László S.J., 
Tomka Ferenc, Mihályi Angyalka katekéta, Varga Béláné Irén-
ke személyes vallomása a Szentírásról, DVD a Bibliatársulat 
kiadásában). 

– Olvassuk el két év alatt a Szentírást – Az egyéni biblia-
olvasás ösztönzése. A híveknek kiosztjuk a Gyürki László által 
készített két éves beosztást (megrendelhető a Bibliatársulatnál), 
és megszervezzük a rendszeres olvasást (feliratkozás, a részt-
vevők rendszeres találkozása, az első és második év végén ju-
talmazás) 

– Bibliaórák, közös bibliaolvasás – csoportok szervezése, 
vezetése (a közösségi bibliaolvasáshoz anyag és útmutató be-
szerezhető a Bibliatársulattól: Találkozások ˙[5 óra], Csodák [6 
óra], Példabeszédek [7 óra], Vágvölgyi: Bibliaórák [58 óra], 
A.Hecht: Közös utunk a Bibliához [módszerek]) 
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– Ajándékozzuk meg ismerőseinket, barátainkat az 
Evangéliummal – A híveket buzdítjuk arra, hogy a Biblia Éve 
folyamán ajándékozzák meg minél több nem vallásos ismerő-
süket a Missziós Evangéliummal (János evangéliuma) vagy/és 
a Mindennapi Evangéliummal (Márk evangéliuma napilap 
formában) – Mindkettő beszerezhető a Bibliatársulattól 

– Mit mondanak a templomablakok, a templombelső a 
Szentírásról? Egy-egy város vagy régió templomainak felkere-
sése, jegyzet készítés a biblikus témájú ablakokról, képekről. 

– Bibliaolvasó maraton – bibliaolvasás (reggeltől estig – 
reggeltől reggelig – vasárnaptól vasárnapig) előre bejelentett 
résztvevőkkel (közösségek tagjaival). Egy-egy résztvevő 1/4 
óráig olvas. 

– A Biblia és az állatok: A gyermekek számára az állatkerti 
látogatás mindig érdekes dolog. Listázzuk ki a Szentírásban 
szereplő állatokat, menjünk el a gyerekekkel az állatkertbe, és 
olvassuk a helyszínen fel a megfelelő szentírási részletet. Ez az 
állatkert lehet egészen kicsi, elég  ha van  benne bárány, kecs-
ke, szamár, ökör, galamb, kakas. 

– A Biblia és a helytörténet: Nem csak a templomokban 
vannak  bibliai jeleneteket ábrázoló képek, hanem bibliai neve-
ket találhatunk egyes utcák, terek, intézmények elnevezéseként  
(Pl. Szent János Kórház, Kálvária tér, Szent József Közösségi 
ház, Mustármag Iskola, Betánia Szeretetotthon, Szent János 
Hegy, stb.). Feladat: ezek összegyűjtése, a névadó szent vagy 
fogalom megismerése. 

– Biblianap a munkatársaknak: A plébániai közösség 
munkatársainak (karitászcsoport, rózsafüzér társulat, Mária Lé-
gió, képviselő testületi tagok, stb.) ünnepi együttléte a Bibliá-
val. Ez lehet ott helyben, délelőtt egy szentírási részlet feldol-
gozása, délután pedig egy bibliai tárgyú film megtekintése vagy 
lehet egy közös kirándulás, pl. a Bibliamúzeum vagy a Szent 
Jeromos Katolikus Bibliaközpont megtekintése stb. 

– Bibliaéjszaka a  közösségi házban, hittantermekben az if-
júság számára: gitáros énekek, bibliaolvasás, bibliai jelenetek 
eljátszása, meditáció, bibliai film, közös étkezés: friss kenyér, 
olaj, bibliai fűszerek, illatok stb. 
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– A Vatikáni KódexVatikáni KódexVatikáni KódexVatikáni Kódex (a legrégebbi Biblia-kézirat, ha-
sonmás) bemutatása – (megvásárolható vagy – megfelelő ga-
ranciákkal – kikölcsönözhető a Bibliatársulattól, tel. 321-54-
97). 

– Gyermek bibliahét – Egy hetes intenzív foglalkozás  bib-
liával gyermekek számára (kézműves foglalkozások: Jézus 
korabeli tárgyak készítése – bibliai jelenetek ábrázolása: festés, 
rajzolás, agyagozás, montázs – bibliai jelenetek dramatikus 
ábrázolása: szerepjáték, báb – bibliai akadályverseny – szö-
vegmondó verseny: szentírási részlet megtanulása kívülről és 
szép elmondása stb. – a végén ünnepélyes zárómise). 

– Biblianap az iskolában (katolikus iskolák) 
   

– További lehetőségek: 
 
a. Gyermek bibliatábor – Gyermek-Tábor az Újszövetségi 

Szentírással (www.biblia-tarsulat.hu/biblev/tabor.htm). Tóth 
Gabriella vállal táborvezetést, tanácsadást. (Elérhetőség: e-
mail: batler@enternet.hu, tel: 312-71-01.) 

 
b. Ifjúsági bibliatábor (Thorday Attila vállal táborvezetést, 

tanácsadást. Elérhetőség:e-mail: thorday@gmail.com) 
c. Bábelőadás: bibliai jelenetek előadása (Giovannini Kor-

nél bábművész vállal bárhol előadást. Elérhetőség: tel:340-
4987; 06-20-481-4123) 

 
d. Vándorevangélium: Fogadd be otthonodba a Szentírást 

– családi kisközösségek imádságos közös szentírásolvasása – 
plébániai, lelkiségi közösségek bekapcsolódását várják (Csizy 
Dezső, Csernus László, (www.vandorevangelium.hu, postacím: 
Missio Christi Alapítvány, 1116 Bp. Fehérvári út 168-178., 
C/35, jelentkezés és információ: 877-48-02, 06-20-481-8369) 

 
e. Biblia a zenében: hangverseny, kórus és orgona, bibliai 

tárgyú művek. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem orgona 
tanszakos hallgatói a Bibliatársulattal együttműködve. Vidéki 
szereplést is vállalnak bibliai témájú orgonaművekkel (a zene-
művek listáját összeállította Kecskés Monika és Deák László), 
a helyi templomi kórus pedig Zsoltárokkal készül. 
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f. Biblikus lelkigyakorlat, lelkinap tartását vállalják: 
Kerekes Károly O.Cist. (tel:209- 32-17) – Nemeshegyi Péter 

SJ, (nemeshegyi@t-online.hu; tel: 2008-054/109) – Sillye Jenő 
-zenés lelkigyakorlat (sillyejeno@freemail.hu; tel: 20/82-33-
117) – Székely János (foiskola@ehf.hu; tel: 20/77-04-016) – 
Takács Gyula - csoportokat is fogad  (Rábagyarmat, Plébánia, 
Tel. 94/440-351) – Thorday Attila - (thorday@gmail.com); cso-
portokat is fogad – Vértesaljai László SJ, (laciver@axelero.hu) 
– Vágvölgyi Éva (vagvolgyeva@freemail.hu; tel:33-17-683) 
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A Szentírás egész éves ünnepléséhez 
     a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 
     az alábbi kiadványokat, segédeszközöket adja közre:  

   
1. AKCIÓ: Biblia féláronBiblia féláronBiblia féláronBiblia féláron: a teljes Biblia és az Újszövet-

ség árusítása fél áron a Biblia Éve egész folyamán. 
 
2. Missziós Evangélium (János ev.., kis füzet, háromféle 

színes borítóval, osztogatásra, megjelent). – Plébániák, intéz-
mények rendelhetik meg, a hívek megvásárolják és ismerőseik-
nek ajándékozzák a BIBLIA ÉVE folyamán. (Ára: 100,- Ft.) 

 
3. Mindennapi Evangélium (Márk evangéliuma napilap 

formátumban, osztogatásra, megjelent). – Plébániák, intézmé-
nyek rendelhetik meg, a hívek megvásárolják és ismerőseiknek 
ajándékozzák a BIBLIA ÉVE folyamán. (Ára: 100,- Ft.) 

 
4. Veretes Biblia (nagyméretű, díszes, aranyozott verettel, 

templomi kihelyezésre, megjelenik novemberben). – Irányár: 
18.000,- Ft. 

 
5. Bibliaolvasó-naptár (a teljes Szentírás szövegének beosz-

tása két éven át minden napra, készítette: Gyürki László). Kap-
ható: novembertől.) 

 
6. Bibliaórák-csomag (Találkozások [5 óra], Csodák [6 

óra], Példabeszédek [7 óra], kapható; A.Hecht: Közös utunk a 
Bibliához [módszerek] utánnyomás előkészületben; Vágvölgyi 
Éva: Bibliaórák [58 óra], előkészületben). – Lelkipásztorok, 
hitoktatók számára, akik a BIBLIA ÉVÉ-ben csoportokat, cso-
portos bibliaolvasást vezetnek. A teljes csomag novemberől 
kapható, ára kb. 4000,- Ft lesz. 

 
7. Vallomás a Szentírásról DVD I-II. (I. DVD: Bíró László 

püspök, Nemeshegyi Péter S.J., Kerekes Károly O.Cist., Vér-
tesaljai László S.J., Tomka Ferenc, Mihályi Angyalka katekéta, 
Varga Béláné Irénke személyes vallomása. A DVD I. elkészült.) 
– Csoportok, Szentírást szerető hívek számára ajánljuk beszer-
zését, meghallgatását, terjesztését. Ára: 600,- Ft. 

 



 

10 

8. Vallomás a Szentírásról (a fenti DVD-ken elhangzó val-
lomások könyv alakban, megjelenés: 2008-ban), 

 
9. Gyerekbiblia CD (bibliai történetek és játékok CD-n, gye-

rekeknek, németből fordítva, előkészületben). 
 
10. Mócsy Imre S.J.: "Hagytam magam szerettetni" (a ne-

ves biblikus születésének 100. évfordulója alkalmából kiadásra 
kerülő életrajz és visszaemlékezések, Biblikus Írások 9.) Kap-
ható: novembertől. 

 
11. Cigány Biblia (a teljes Biblia cigány nyelven). – A for-

dítás elkészült, lektorálás, engedélyezés folyamatban. Tervezett 
megjelenés: 2008-ban. 

 
12. Konkordancia a Szentíráshoz (a teljes KNB-kiadáshoz). 

Előkészületben. Tervezett megjelenés: 2008. 
 
13. Biblia Éve – Tanulmánykötet (magyar biblikusok ta-

nulmányai). Előkészületben. 
 
14. A Vatikáni KódexVatikáni KódexVatikáni KódexVatikáni Kódex (a legrégebbi Biblia-kézirat ha-

sonmás kiadása, 1600 oldalas pergamen kódex) megvásárol-
ható vagy – megfelelő garanciákkal – kikölcsönözhető Társula-
tunktól, tel. 321-54-97. 

   
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat    

   1066 Bp. Teréz krt. 28. I/6., Tel. 332-22-60, Fax 312-24-78 

       jeromos@biblia-tarsulat.hu – www.biblia-tarsulat.hu 
 

 



 

++++        A Biblia a zenében    ++++  

Hangverseny, kórus és orgona, bibliai tárgyú művek. 

Összeállította: Kecskés Mónika és Deák László 

(A IV/5. sz. programhoz) 
 

Bibliai témájú orgonaművek (romantikus, 20. sz.-i művek): Du-
pré: Passió szimfónia (A világ várja a megváltót, A születés,  Keresztre-
feszítés, Feltámadás)  Itt nincs pontos bibliai idézet. – Eben: Job (8 té-
tel) – Escaich: 4e esquisse (50. zsoltár) – Franck: 150. zsoltár (kórus + 
orgona) – Gárdonyi Zsolt: Krisztus 7 szava, Magnificat (ének + orgona) 
– Kodály: 114. genfi zsoltár (kórus + orgona) – Langlais: Počmes évan-
géliques (L’Annociation – angyali üdvözlet, La Nativité – a születés, 
Les Rameaux – bevonulás Jeruzsálembe), 5 meditáció az apokalipszis-
ről, 3 meditáció a Szentháromságról (tételek: az Atya, a Fiú, a Szentlé-
lek), Mors et resurrectio, Le chemin de la Croix (keresztút), 6 antiennes 
(6 karácsonyi meditáció) – Liszt: Tu es Petrus, Via crucis (Kreuzan-
dachten) – Mendelssohn: A-dúr szonáta, 6. szonáta (Vater unser) – 
Merkel: d-moll szonáta (4 kezes) – Messiaen: La Nativité (9 meditá-
ció), A megdicsőült test (7 meditáció), Pünkösdi mise, Le banquet cél-
este, Livre d’orgue, Livre de Saint Sacrémente, Apparition de l’église 
éternelle, Meditációk a Szentháromság misztériumáról – Mulet: Tu es 
Petra… – Reubke: Szonáta (zsoltár) 

Régi zene, barokk művek: J. Haydn: Krisztus 7 szava (fortepiano 
átirat) – J. Kuhnau: Bibliai szonáták (csembalo) 

Magnificatok: C. Paumann: Magnificat – Buxheimi orgona-
könyv: Magnificatok – Varsói orgonatabulatura: Magnificat – Tabula-
tura nova: Magnificat – J. E. Kindermann: Magnificat – H. L. Hass-
ler: Magnificat – Chr. Erbach: Magnificat – G. B. Fasolo: Magnificat 
– F. Roberday: Magnificat – S. A. de Aguilera de Heredia: Magnificat 
– G. Cavazzoni: Magnificat – M. A. Cavazzoni: Magnificat – P. Attaig-
nant: Magnificat – C. Merulo: Magnificat – G. Diruta: Magnificat – A. 
Cabezon: Magnificatok és zsoltárok (Salmodia principantes, salmodia 
para el magnificat) – H. Praetorius: Magnificat – J. Praetorius: Mag-
nificat – Buxtheude: Magnificat – Titelouze: Magnificat – S. Scheidt: 
Magnificat – Pachelbel: Magnificat fúgák 

Vater unser kezdetű korálelőjátékok, korálvariációk (Bach, Bux-
theude, Sweelinck stb) 

Zsoltárok: Lublini János orgonatabulaturás könyve: Zsoltárok – 
Krakkói orgonatabulatura: Zsoltárok – J. Redford: Miserere (50. zsol-
tár) – W. Byrd: Miserere – J. Pieters Sweelinck: 140. zsoltár – J. Bull: 
Miserere (50. zsoltár) – T. Tomkins: Miserere – A. van Noordt : 6., 
14., 25. 116. zsoltár 



 

 

 
 
Cél: mindenkivel megismertetni a Szentírást 
        ösztönözni az egyéni és közösségi bibliaolvasást 
        egyének és közösségek hitéletét erősíteni 
        lelkesíteni az embereket a Biblia iránt 

 
Mottók: 1. Aki keres, talál (Mt 7,8) 
              2. Gyertek és meglátjátok (Jn 1,39) 
              3. Menjetek és hirdessétek (Mk 16,15) 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kérünk mindenkit, aki programot tervez, szervez, 
vagy bármilyen programról tudomást szerez, 
tájékoztasson róla bennünket a 
jeromos@biblia-tarsulat.hu  e-mail címen 
vagy bármi más módon, 
hogy közzétehessük honlapunkon!  
 

Minden program, amelyről értesültünk, 
megtalálható honlapunkon: 
     www.biblia-tarsulat.hu/bibliaeve.htm 

 
 

Bábel Balázs érsek          

Vágvölgyi Éva, Tarjányi Béla         
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat         


