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Márk evangéliuma
„Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete”. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma, a négy evangélium
közül a legrégebbi, a Jézus kereszthalála
és feltámadása után körülbelül két évtizeddel később született tanúvallomás. Az
idei egyházi év évközi vasárnapjain ezen
szentírási könyvön keresztül szólít meg
minket Isten a szentmise tanítói részében.
Márk evangéliumáról a Biblia tudósai
azt tartják, hogy nem túl bonyolult a nyelvezete, nincsenek benne nagy műveltségre utaló mondatszerkezetek, látható, hogy
egyszerű ember fogalmazta meg benne
hitélményét. Mégis, egyszerűsége ellenére gyönyörűen megszerkesztett örömhírt
olvashatunk a könyv lapjain. Már az első
mondata is hitvallás: Jézust „Krisztusnak”
és „Isten Fiának” nevezi, azaz kimondja,
hogy Ő a Megváltó, az ősi próféciákban
meghirdetett Isten Fia. Majd belekezd kijelentésének bizonyításába, annak az elbeszélésébe, amit látott, tapasztalt vagy
hallott Jézus földi működéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról. Az a tény, hogy
Jézus a Messiás, az evangélium különböző helyein különféle emberek felismerésében olvasható. Péter és az apostolok szájából, a süketnéma vagy a betszaidai vak
meggyógyulásakor, és még több helyen.
Azonban ilyenkor, amikor nyilvánvalóvá
teszi kilétét, isteni erejét, a lelkére köti tanítványainak, hogy a csodákat ne híreszteljék, hanem tartsák titokban. Ezek a hallgatási parancsok Márk evangéliumának
összefüggő tanítására utalnak. A szent író
mint jó pedagógus fokozatosan tárja olvasói elé az igazságot. A tanítás elején mint

egyfajta tézis hangzik el, majd hosszasan
bizonygatni kezdi, érvel a kimondott állítás
mellett, de nem akarja, hogy az Urat csak
gyógyításai, csodatettei láttán tiszteljék,
hanem hogy a tanítványok a teljes igazság
ismeretében jussanak el a krisztushitre. Ez
pedig a kereszt alatt, a megváltás nagy
műve pillanatában jön el, amikor a pogány
százados az olvasóval együtt mondja ki:
„Ez valóban Isten fia volt!”
Márk nem szerepel az apostolok között.
Nagyon keveset tud róla a szent hagyomány. A biblikusok úgy gondolják, hogy
Péter tanítványai közül volt, és amit evangéliumának lapjain olvasunk, az Szent Péter öröksége. Mások látni vélik a Szentírás
sorai között, az Olajfák hegyén, amikor egy
ifjú az elfogott Jézust követi egy szál gyolcsingben, és mikor őt is elfogják a katonák, az ingét hátrahagyva félelmében meztelenül szalad el az üldözők elől. Sokan azt
gondolják, egy ilyen kellemetlen szituációt
évtizedekkel az esemény után csak az említi meg, akivel történt, aki maga élte át ezt
a kínos jelenetet.
A hagyomány Márkot az alexandriai
egyház alapítójaként is tiszteli. Ő volt a város első püspöke, és valószínűleg Traianus császár idejében (98-117) szenvedett
vértanúságot. Velencei kereskedők 828ban megszerezték ereklyéit, és az arabok pusztítása elől Velencébe vitték. Ettől
kezdve Szent Márk Velence védőszentje. Most, a B év évközi idejében lapozzuk
gyakran evangéliumát, hogy a szent író
szándékának megfelelően kiteljesedjék általa a hitünk!
G. Á.

1

Közösségek találkozója a plébánián
Péter atya meghívására mintegy harmincöten érkeztünk január 11-én a plébániára.
A meghívóban az szerepelt, hogy egyházközségünk közösségei számára egy bemutatkozó alkalmat szeretne teremteni ez
a találkozó, ahol azt mutatnánk meg egymásnak, milyen sokféleképpen szolgáljuk
a tágabb értelembe vett közösségünket,
éljük meg hitünket és nem utolsó sorban
hirdetjük az Úr Jézust.
A vasárnap kora délutáni órákban benépesült teremben ismerős arcok köszöntötték egymást, hiszen hétről hétre rendszeresen látjuk egymást a szentmiséken.
Ismerősként találkoztunk, de valójában
nem is gondoltuk, hogy életünk hétköznapjain milyen változatos formában kapunk lehetőséget, hogy az Evangéliumot
megéljük, örömhíréből táplálkozzunk.
Amilyen sokfélék vagyunk mi magunk is,
olyan sokféle alkalom nyílik arra, hogy akár
egyénileg, akár közösségben megtegyük
azokat a lépéseket, amitől hitünk élővé,
cselekedeteink gyümölcsözővé válnak.
Péter atya rövid köszöntője és bevezetője után a meghívott közösségek egyegy képviselője lehetőséget kapott, hogy
bemutassa, az ő csoportja milyen tartalommal, milyen formában és mekkora létszámban kapcsolódik be keresztény hitünk megélésébe.
Megismerhettük a helyi Karitász csoport
szorgos gondoskodását nehézsorsú, rászoruló embertársaink megsegítésében.
A Rózsafüzér Társulat több mint hetven
évre visszatekintő folyamatos imahátteret
biztosít a Szűzanya közbenjárását kérve.
A Prohászka Imaszövetség kezdeményezésére napi imáinkban, vasárnaponként
pedig közösen imádkozhatunk új papi és
szerzetesi hivatásokért. Az immár negyedik évébe lépő Szent Anna Oltáregylet beszámolt hitbéli gyarapodásukat szolgáló
lelki tevékenységükről, egyházközségünk
családjaiért, gyermekeiért végzett szol-
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gálatairól, és környezetünk, értékeink
megőrzésére tett gyakorlati teendőikről.
A Cserkészcsapat örvendetes megerősödése reményt adhat településünk hasonló értékrendű gyermekeinek szorosabb összetartozására. Sokak számára
adott tiszta képet a MÉCS családok bemutatkozása. Biatorbágy gyors lélekszám
emelkedésének egyik biztos letéteményesei ezek a fiatal családok, ahol örömmel
nevelnek sok gyermeket. Ez a közösség
a rendszeres kiscsoportos találkozásaikkal a házasság és a család védelmében erősíti egymást. A közös imádság
erejét megélve, hetente adnak lehetőséget külön-külön az édesanyák és édesapák számára az Anyaima, illetve Apaima alkalmak. Szeretettel várnak maguk
közé mindenkit, akik szeretnének az ebben a közösségben végzett imádkozásban töltődni, szeretteikért közben járni.
Miséről misére mindannyian nagy tisztelettel, és örömmel fogadjuk a Ministránsaink szolgálatát. Nagyon jó volt hallani,
hogy csapatuk egyben szeretetközösséggé is tudott válni, hogy közös alkalmaik
nem csak a templomban hozzák őket ös�sze egymással. Az imádság és a szolgálat
egyik nagyon szép és lélekemelő formája
az éneklés. A Szent Anna kórus lehetőséget ad, hogy a liturgiában, és azon kívüli alkalmakon is, a zene által kötődjünk a
szent misztériumhoz. A minőségi muzsika
segít felemelni lelkünket az Úrhoz, hogy
hozzáfordulásunk még teljesebb legyen.
Két fiatal közösség is a meghívottak között volt. A Vándor evangélium csoport
tagjai házaspárok, akik havonta három napon át a számukra eljuttatott Szentírás és
imakönyv alapján végeznek közös imádságot. A Szentlélek szemináriumon végzett testvéreink immár közösséggé formálódva dicsőítik hétről hétre az Úr Jézust.
A Szent Anna Karitatív Alapítvány neve
templomunkhoz kötődő testvéreink szá-

mára nem lehet ismeretlen, hiszen az
Alapítvány által szervezett zarándoklatok, és a sokrétű támogató tevékenység
sokunk számára ad bizonyosságot arról, hogy életünknek nincs olyan területe, ahol ne lehetne keresztény küldetésünket megélni. Találkozónkon részt
vett a herceghalmi fília képviselője is,
aki képes vetítésen mutatta be templomuk felépülését és közösségük életét.
Egyházközségünk hírmondói a Forrás újság és a biaikatolikus.hu honlapunk nem-

csak az aktuális eseményeinket teszik olvasható formába, hanem akár a külvilág és
az utókor számára is nyomot hagynak a biai
egyházközség aktív és élő közösségéről.
A jó hangulatú, tartalmas órákat a jelenlévők
által hozott finomabbnál finomabb falatok
mellett eltöltött kötetlen beszélgetés zárta.
Imádkozzunk mindannyian aktív közösségeinkért, hogy küldetésüket mindenkor a
Jó Isten szándékával megegyező módon
teljesítsék!
Sz. D.

Egyházmegyei hírek
Püspöki szentmise Urunk bemutatása napján
2015 a Megszentelt Élet Éve Egyházunkban. A megszentelt élet világnapján,
február 2-án (hétfőn) 18.00 órakor a Székesegyházban ünnepi szentmise keretében adunk hálát Istennek, hogy mindan�nyiunkat életszentségre hívott meg Fiában,
Jézus Krisztusban. A Szentlélek sokféle
kegyelmét befogadva, sajátos élethelyzetünkben és karizmáinkkal tudjuk építeni Isten Országát.
Kiemelt tisztelettel hívjuk meg erre az
ünnepre a szerzetesrendek tagjait, az egyházmegye lelkiségi mozgalmait, szerzetes
harmadrendjeit, ifjúsági-, felnőtt- és családközösségeit, hogy lelki kincseink hatékonyságát megsokszorozza a közös imádság és az egymásra figyelő összefogás.
A közösségek minden tagját szeretettel várjuk.
Forrás: http://www.szfvar.katolikus.hu

Év végi statisztika
Egyházközségünkben a 2014-es évben 23 keresztelő és 36 temetés volt.
Templomunkban ebben az évben 3
fiatal pár kötött házasságot.

Kedves Atyák, Hitoktatók, Lelkipásztori
Munkatársak, Közösségvezetők, Család-és
Ifjúsági közösségek tagjai!
Elindult a Székesfehérvári Egyházmegye
hivatalos facebook oldala, a www.facebook.com/szfvaregyhazmegye.
A továbbiakban már ezen a webhelyen
is követhetőek lesznek az egyházmegye
eseményei.
Ezenkívül napi üzeneteket, programajánlókat és hasznos információkat is tartalmaz majd az oldal, hogy minél többen
elsőkézből értesüljenek a friss egyházmegyei hírekről. Az oldal nem hív ismerősöket, terjesztését kizárólag az oldal használóira bízzuk. Kérjük a segítséget abban,
hogy minél több emberhez eljusson ez a
lehetőség is. Reméljük sokaknak tetszeni a
fog a naponta frissen megjelenő újdonság,
amit szeretettel ajánlunk az egyházmegye
minden hívőjének.
Természetesen az egyházmegye honlapja a www.szfvar.katolikus.hu továbbra
is a szokásos módon működni fog, amelyet érdemes ezután is felkeresni bővebb
információért.
BPK
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Aki szépen énekel…
Ezen mai cikk tárgya a
Szép kelet, szép nap kezdetű újévi énekünk, s ezért
kérem, keressük elő a fenti éneket a Hozsannából
(H 39.)!
Úgy érzem, minél többet foglalkozunk énekeinkkel, annál több kincset
fedezünk föl bennük, és minél mélyebben
elmélkedünk róluk, annál kedvesebbek
lesznek számunkra, és így remélhetőleg
szívesebben is énekeljük őket!
Már rögtön a kezdetek kezdetén feltennék egy kérdést, melyet mindenki maga
válaszoljon meg saját magának! Milyen
mély a hite a kedves Olvasónak? A kérdés
nem az, félreértés ne essék, hogy van-e
hite, hiszen valószínűleg kezébe sem került volna e lap, ha nem lenne… Na, de
mekkora az a hit, amely bennünk él?
Ha egy mustármagnyi, akkor rendben
van, hiszen akkor már hegyeket vagyunk
képesek mozgatni vele. Ha itt még nem
tartunk, akkor van hová fejlődnünk. Nekem
bizonyosan.
E bátor kérdést azért mertem megfogalmazni, mert hitünk mint vallásunk alapja
befolyással van az életünkre. Elég erőteljesen. Akinek erős a hite, abban hatalmas
remény és szeretet él.
Mai témánkul szolgáló énekünk versszakainak második sora refrénszerűen visszatér az egész énekben (nem ok nélkül): „Új
esztendőben új szívekkel dicsérünk, Jézus, énekekkel!” Mondhatnánk, mi ebben
a különös, hiszen új évet írunk, természetes, hogy új szívvel éneklünk. De ha mélységeibe akarunk látni ennek az egy sornak,
akkor észrevehetjük, hogy itt egy erős elhatározás jelenik meg.
„Igen, Uram, én új szívvel akarok neked
énekelni, melyben csak Te vagy az Úr! Kérlek, Te add nekem ezt az új szívet, hogy
jobb keresztény lehessek ezen új évben,
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mint amilyen az előzőben
voltam!” Ámen.
Jézus nem azért lett
emberré, mert ő bármilyen
módon is rászorult volna
erre. Ő miértünk, bűnös,
rosszakaratú,
hitetlenkedő, reményvesztett és
gyakran szeretetlenkedő
emberekké lett emberré, hogy nekünk utat
nyisson a Mennyek Országába.
Ha én Istennek e végtelen szeretetét hittel fogadom a szívembe, akkor Isten képes
az én kőszívemet hússzívvé változtatni. De
csak egyedül Ő képes erre.
„Mert az örök nap benned a király.” Vajon
az én életemben ki vagy mi uralkodik? Isten az ura életem minden részének? Vagy
tele vagyok vétkes, e világi szokásokkal,
megkötöttségekkel, amelyektől nem tudok szabadulni, és nem is nagyon akarok,
mert jobban tudom én azt? Át tudom adni
Istennek az életem, és hinni azt, hogy az
Ő kezében van a legnagyobb biztonságban? És hinni azt – továbbmenve -, hogy
ami történik, az az Ő tudtával megy végbe,
és azért engedi meg, mert üdvösségemre
válik? Ez már hit…
Kívánom a kedves Testvéreknek, hogy
egyszer mindannyian „virradjunk szebb
jövendőre”! Bár az igazán szép jövendő
a Mennyországban lesz, ha kiérdemeljük.
De addig is törekedjünk az isteni erényekben való gazdagodásra! Próbáljunk erősödni a hitben, megnyugodni a reményben
és buzgón gyakorolni a szeretetet! Ha ezen
új esztendőben Isten lesz az ura a mi életünknek, akkor mindez sikerülni fog, még
ha el is botlunk olykor-olykor…
De Jézus velünk jár utunkon, átölel és
megvigasztal a szükség óráiban, és szeretettel mosolyog ránk akkor is, amikor mi úgy
gondoljuk, hogy elfordította arcát rólunk.
Bízd Újra Életed Krisztusra!
Szalai Péter

A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány
2014-es évi beszámolója
„Az élet egyik legszebb jutalma, hogy
miközben az ember másokon segít,
egyben önmagán is segít.”
Mint minden évben, most is szeretnénk
beszámolni a Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány éves munkájáról. Idén mozgalmas
és fárasztó évet zártunk. Tervünk nagy része megvalósult.
BEVÉTEL: 1 505 822 Ft
1%-ból: 150 822 Ft
Önkormányzati Pályázatból (minden évben pályázunk) idén: 200 000 Ft-ot kaptunk zarándokutakra,
Alapítvány a Közjóért pályázatra:
500,000 Ft-ot kizárólag karitatív célra
Egyéni adomány: 655 000 Ft
KIADÁSAINK: 1 054 349 Ft
2014-ben az utolsó hónapban karitatív
célra 500 000 Ft-ot kapott az alapítvány.
Összefogtunk a helyi Karitász-csoporttal,
hisz ők minden évben karácsony tájékán
kis csomagokat készítenek a látókörükben
levő családoknak. Vásároltunk 700 kg almát, 30 kg mézet, szűrt gyümölcslevet. A
karitászosok ezekből készítettek a megszokottnál nagyobb egységcsomagokat,
amit még az ünnepek előtt közösen osztottuk szét.
70 darab Bibliát rendeltünk, amit keresztelőre, esküvőre ajándékozunk: 153 784 Ft.
A helyi cserkészeknek 330 000 Ft körüli
összeget ajánlottunk fel. Ők ebből sátrat,
ásót, stb. vásároltak, illetve a cserkészavatás okán cserkészegyenruha megvásárlásához járultunk hozzá.
Forrás újságunk támogatása (fénymásoló papír, jubileumi színes kiadás, könyvjutalmak, könyvkötés) 150 000 Ft.
Évek óta beszéltünk a templomi szellőztetésről a kóruson. Most egy szakember
megnézte és megoldást talált rá, hogy a

templom a nyári nagy hőségben a téli kápolna felé szellőztethető legyen. De ehhez
előbb állványt kellett vásárolnunk (200 000
Ft), ami később pl. az égők cseréjéhez és
egyéb munkálatokhoz is jól jön majd. Így a
lakatos már el tudta végezni munkáját. Köszönjük önzetlen segítségét!
Minden évben támogatjuk a zarándokutakat. Idén 4 zarándokút szervezésében
segédkeztünk, hármat anyagilag is támogattunk.
Gyalogos zarándoklat Makkos Máriára.
Az időseket busszal vittük át. 33 020 Ft.
Alsószentiváni nagyszülők zarándoklata:
111 289 Ft.
Mátraverebély-szentkúti őszi zarándokút: 137 896 Ft.
A plébánia fűtéséhez szükséges tűzifát
270 000 Ft értékben vásároltunk.
Üdülési joggal rendelkezünk, amit minden
évben felajánlunk 2-2 személynek. 70 000 Ft
Téli kápolnában a gázfűtés megszűnt.
Ezért úgy döntöttünk, hogy elektromos
hőtárolós fűtőpanelt helyezünk el a teremben. 130 000 Ft.
ÉV
VÉGI
ZÁRÓEGYENLEGÜNK:
1 024 377 Ft
A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány
hálásan köszöni a felajánlott adó 1 %-át,
ez idén összesen: 150 822 ft volt. De köszönjük azoknak is, akik imájukkal, munkájukkal, adományaikkal segítették feladatainkat, céljainkat. Értük minden hónapban
szentmisét mondattunk. Továbbra is kérjük támogatásukat, segítségüket.
Buda Takarékszövetkezet
58300189-12557334
Adószám: 18688973-1-13
Köszönettel:

a Biai Szent Anna

Karitatív Alapítvány kuratóriuma
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NAPTÁR
– A szentmise minden vasárnap 8-kor és
fél 10-kor kezdődik, hétköznap kedden
és pénteken este 6-kor
– Tanítási időben a hónap első hétfőjén
reggel 8-kor diákmise van a templomban.
– Kedden este szentségimádás van a
templomban egyházközségünkért és hazánkért.
– A templomi énekkar csütörtökönként
8 órakor próbál a plébánián.
– A gyerekkórus próbái péntekenként
17 órakor kezdődnek a plébánián
– Fogadóórák időpontjai: hétfő:15–18.30;
kedd: 16–17.30; péntek: 16–17.30
– Egyházi hozzájárulást csekken, illetve
átutalással is lehet fizetni. A Biai Római
Katolikus Egyházközség számlaszáma:
11101002-75013774-36000001
– Január 25-én 15 órakor a herceghalmi
templomban az ökumenikus imahét lezárásaként közösen imádkozunk a keresztények egységéért
– Hamvazószerda (a nagyböjt kezdete):
február 18.

Bibliai rejtvény
Márk evangéliuma
Hogyan követik egymást az események
Márk evangéliumában? Állítsd sorba a
szentírási helyeket!
a, A jerikói vak meggyógyítása
b, Péter vallomása
c, A tizenkettő kiválasztása
d, A százados vallomása
e, Péter anyósának meggyógyítása
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le február 8-ig! A helyes megfejtők között értékes könyvet sorsolunk ki a
Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejtése:
1. D, 2. e; 3. b; 4. a; 5. c;

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Jan. 25.

Jón 3,1-5.10

1Kor 7,29-31

Mk 1,14-20

Febr. 1.

MTörv 18,15-20

1Kor 7,32-35

Mk 1,21-28

Febr.9.

Jób 7,1-4.6-7

1Kor 9,16-19.22-23

Mk 1,29-39

Febr.16.

Lev 13,1-2.45-46

1Kor 10,31 - 11,1

Mk 1,40-45
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