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Az igazság napja
Nincs még egy olyan nap, amit a nemzeti
emlékezet annyira megőrzött volna, mint
március 15-ét. Jobban, pontosabban fel
tudjuk idézni ennek a napnak a történéseit, mint saját életünk egy-egy napjának
eseményeit reggeltől estig. Évek távlatából csak a legemlékezetesebb élmények
vésődnek be ennyire: néhány lényeges
családi ünnep, az esküvőnk, gyermekeink születése. Hiába tátong a saját korunk
és 1848 között több mint másfél évszázad, március 15. olyan a magyar ember
számára, mintha ő is jelen lett volna a forradalmi forgatagban, menetelt volna Petőfiékkel a márciusi esőben, skandálta
volna a tömeggel, hogy „… esküszünk,
esküszünk, rabok tovább nem leszünk!”,
és segítette volna kiszabadítani Táncsicsot a budai börtönéből. Úgy maradt meg
bennünk ez a nap, mint azoké a ritka pillanatoké, amikor helyére kerülnek a világ
dolgai, mint amikor isteni és emberi találkozik. Mert ezen a napon ki lett mondva
az igazság, és mivel ez történelmünkben
ritka pillanat, természetes, hogy örökre
megmarad az emlékezetekben. Hogy ez
világraszóló esemény, a kortársak is megérezték. Vörösmarty öt évvel később így
emlékezik erre a napra: „hallottuk a szót,
mélység és magasság visszhangozák azt,
s a nagy egyetem megszűnt forogni egy
pillanatig.”
Milyen igazságot mondott ki március 15e? Ezen a napon kikiáltották a 12 pontban,
hogy az emberek egyenlők, megfogalmazódott a vágy a békére, a szabadságra, az
önrendelkezés jogára. Kimondták, hogy a
jobbágyság évszázados terhe tarthatatlan,

csakúgy, mint az idegen hatalom zsarnoksága. Nem véltetlen, hogy annyi embert szíven talált a forradalom üzenete, és
egyházi személyek is csatlakoztak a forradalomhoz, majd később annak megvédéséhez, a szabadságharchoz. A szemináriumok kiürültek, becslések szerint több
mint félezer pap és papnövendék vállalt
sorsközösséget a honvédekkel. Több személy legendás cselekedete regénnyé fejlődött, mint például Mednyánszky Cézáré
(Sárközi György tragikus életű hőséé a
Mint oldott kéve című regényben), aki tábori papként a magasra tartott ezüstkereszttel vezette rohamra a honvédeket a
kápolnai csatában. Aztán a dicsőség után
a fájdalomban is osztoztak testvérekkel,
hiszen a szabadságharc leverése után
az várt rájuk, ami a többi 48-asra: kivégzőosztag, börtön, kényszersorozás vagy
emigráció.
A Jóisten az ember szívébe írta az igazság utáni vágyat. Ezt dédelgetik a mesék
bennünk kicsi korunktól, és az igazság beköszöntését várjuk a Mennyek országának
eljövetelével is. Azt gondolom, hogy 1848ban is ez a szívbe írt igazság hívta ki a tömegeket az utcára, és ez vitte győzelemre
a vér nélküli forradalmat. „Aki az igazságot
cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánosságra jussanak tettei, mert Istenben
cselekedte azokat” – hallhattuk a mai evangéliumban. És valóban, a márciusi hősök
tettei nyilvánosságra jutottak, fénylenek
azóta is, és ebben a világosságban, sajátjaként őrzi meg továbbra is a nemzeti emlékezet.
Géczy Árpád
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Aki szépen énekel…
Gyakran gondolok arra, milyen könnyű lehetett az apostoloknak. Odaállt eléjük Jézus, meghívta őket, hogy kövessék őt,
amely meghívásnak nem lehetett nemet
mondani. Elhagyták mindenüket, megszabadultak kötöttségeiktől (bűneiktől), aztán
vele jártak-keltek és boldogok voltak az ő
társaságában. Ha valaki beteg volt, odament hozzá, s meggyógyult. Vagy csak
megérintette, és már ez is elég volt. Nekünk miért nem ilyen egyszerű?
Pedig Jézus most is itt van köztünk. Ha
nem is fizikális ez a jelenlét, de valóságos,
ez egészen biztos. Tehát úgy kellene élnünk a mindennapjainkat, „mintha Jézus
köztünk járna”.
A Hozsanna 50. számú éneke egyben a
fenti kétségeket is eloszlatja. Jézust mindig megtalálhatjuk, ha teljes szívvel hozzá
fordulunk. S nem kell kilométereket gyalogolnunk, csak elcsendesednünk, és az
imádságban megszólítanunk őt. „Néma
csendben és áhítatban” találjuk meg az
Urat. Ehhez viszont ki kell zárnunk a világ
zaját, mert Isten a lelkünk csendjén keresztül szól hozzánk. Ott hallhatjuk meg
azt, amit Jézus akar nekünk mondani:

„Jöjj, és kövess engem!” (Lk 18,22), hiszen
csak Krisztus követése által juthatunk be a
Mennyországba. „Én vagyok az örök élet”
– olvassuk az ének 3. versszakában, vagy
más helyen: „Én vagyok a feltámadás és az
élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él”
(Jn 11,25). Erre hív meg minket Jézus. Örök
boldogságban akar minket részesíteni.
Jézus Krisztus minden embert másként
szólít meg. Valakinek annyit mond, hogy
induljon és kövesse őt, és ez már elég számára. Más valakinek azt mondja, hagyja el
vagyonát, mert túlzottan ragaszkodik földi
kincseihez, világi dolgaihoz.
Törekedjünk arra, hogy meghalljuk, mit
akar nekünk mondani Krisztus! Ne felejtsük el, hogy hagynunk kell őt szóhoz jutni!
Ne elégedjünk meg azzal, hogy elmondunk
egy Miatyánkot és egy Üdvözlégy Máriát!
Ő csendben szól hozzánk. Akkor, amikor
csak rá figyelünk!
A hittanosok kívülről fújják a definíciót:
Amikor imádkozunk, Istennel beszélgetünk! Hát, akkor ne csak mi mondjuk neki
a bajainkat, kéréseinket, panaszainkat!
Hagyjuk Őt is szóhoz jutni!
Szalai Péter

Csodás hely a Csodák Palotája!
Február 14-én csodás világba csalogattuk cserkészeinket: ellátogattunk a Csodák Palotájába. Együtt indultunk útnak a
vasútállomásról, és két rövid, kényelmes
vonatút után már a Campona bejáratánál
várakoztunk, hogy megkapjuk karszalagunkat (amit utána egyesek még az esti
fürdésnél sem voltak hajlandóak leszedni), és végre beléphessünk a rejtélyek birodalmába.
Itt aztán mindenki kipróbálhatott minden
játékot szabadon, kísérletezhetett kedvére: végigmentünk egy tükör-labirintuson,
megtanultunk repülni, sikerült bedobnunk
a labdát a kosárba úgy, hogy közben hozzá sem nyúltunk a labdához, versenyt fu-
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tottunk a fénnyel, és ráfeküdtünk egy igazi
fakír ágyra is, amiből egy gombnyomásra
valódi szögek emelkedtek ki. Készíthettünk magunkról árnyék-fényképet, labdáztunk egy forgó szobában, célba lőttünk,
zenéltünk futás közben, és még sok-sok
izgalmas jelenséget megfigyeltünk.
A látogatás végén részt vettünk egy érdekes interaktív előadáson a Csodák Palotája Öveges termében. Itt megtanultunk
zenélni egy közönséges mosógép lefolyócsövével, a legbátrabbak pedig még egy
gyengébb áramütést is átélhettek.
Jó volt együtt tölteni egy vidám délelőttöt, csodás volt!
Hajdu Anna

Kaszap István
(1916. március 25.+ 1935.
december 17.)
Miért is lenne fontos példakép egy olyan ifjú, mint
Kaszap István?
Ő egy olyan fiú, akire mi
erényes példaképként tekinthetünk. Egy olyan személy, aki megmutatta (legalábbis nekem) hogy lehet
sportos vidám közösségi életet élni még akkor is,
ha valaki papnak vagy akár
szerzetesnek indul. Mint kiváló tornász és jó tanuló,
erényeivel és életével példát mutat korom fiataljainak.
Ma már nehéz példaképet találni, mert azt
gondoljuk „ez szent volt, és tökéletes, én
nem lehetek ilyen.” Kaszap István azért is
jó példakép, mert reményt mutat a mai fiataloknak, hiszen ő egyszer meg is bukott
az iskolában. Egy olyan példakép, akiről kiderült, hogy ő is ember volt, de mégis ös�szeszedve magát olyan emberré érett halála előtt, hogy tisztelői boldoggá avatásának
perét már 1941-ben már kezdeményezték
a szentszéknél. István megmutatja azoknak a fiataloknak, akik papnak mennének,
hogy ehhez a szolgálathoz nem búskomornak kell lenni, és nem csak esetlenek
választják ezt a hivatást. Kaszap úgy jelentkezett a jezsuita rendbe, hogy e kettő
tulajdonság nem volt az ő jellemében. Ő

egy sportos és mondhatni „menő” sportolóként és
fiatalként ment szerzetesnek. Szóval nem csak azok
tekinthetik
példaképnek,
akik papok szeretnének lenni, hanem azok is, akik példaképül egy olyan embert
választanának, aki nem is
olyan régen élt, és akár a
barátjuk is lehetett volna.
Kaszap István példaképül
szolgálhat a tornászoknak, a
nehezen tanuló diákoknak,
vagy az egyszerű katolikus
iskolásoknak, de leginkább
még a ministránsoknak is.
A példaképválasztás nehéz feladat, mert a
választás egész életünkre kihathat. Én szívesen ajánlom példaképül őt minden korombeli embernek, hiszen fiatalként ő is átélte mindazt a gondot és nehézséget, amit
egy korombeli iskolás és még sokan mások is már átéltek.
Kerkovits Gergely

Spányi Antal püspök atya
március 25-én, Gyümölcsoltó
Boldogasszony napján
A Prohászka templomban
17 órakor ünnepi szentmise
keretében nyitja meg
a Kaszap-évet.

Családos keresztút

Mint azt az előző években is tettük, idén is kimegyünk a biai temető kálváriájára, hogy
családjainkkal, gyermekeinkkel közösen járjuk végig a keresztutat. Évek óta tapasztaljuk, hogy az apró gyermekek is, akik mellől nehéz eljutni péntekenként a templomi közösségi keresztútra, örömmel vannak jelen a népes imádkozó közösségben.
Szeretettel várunk minden családot, hogy közösen járjuk végig Krisztus keresztútját,
ahol Bíró László püspök atya gondolatai kísérnek bennünket.
Tesszük ezt március 22-én délután 4 órától, hogy utána még becsatlakozhassunk a 24
órás szentségimádás 17 órai szentségbetételére.
Kérjük egyházközségünk minden kedves tagját, hogy csatlakozzon hozzánk!
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A mi nônapunk
Ez a nőnap valahogy beragadt, nem tűnt el
a rendszerváltozáskor a többi kommunista
ünneppel együtt, mint november 7., március 21. vagy április 4.
Pedig nem csak a szakszervezeti nőnapi megemlékezések juthatnak eszünkbe,
amikor a kötelező hóvirággal, netán vörös
szegfűvel egy évre letudták a nők előtti hódolatot, de bizonyos tartózkodásra inthet
magának a nemzetközinek nevezett nőnapnak az eredete is.
Ezt a bizonyos nőnapot Clara Eissnerként született szélsőbaloldali német kommunista hirdette meg 1911. március 8-án,
a munkásmozgalmi küzdelmek részeként.
Később egy orosz forradalmár nevét, a
Zetkin nevet vette fel, akitől két fia született, majd egy Zundel nevű művészhez
ment férjhez. Olyan hírhedett forradalmárokkal küzdött együtt, mint Karl Liebknecht
és Rosa Luxemburg. Leninnel interjút készített, a Szovjetunióban, Moszkva mellett
élt és halt meg.

Nem csoda, hogy a kommunista Magyarországnak is erősen propagált ünnepe
volt. Az a Magyarország már eltűnt, de az
igény ideológiától függetlenül megmaradt,
hogy legalább egy évben egyszer megünnepelünk a földi élet egyik legnagyobb
csodáját, aki kedvességével, szeretetével,
kacajával bearanyozza életünket.
Nem az a kérdés, hogy ünnepeljük-e
csodát, hanem az, hogy mikor. Természetesen egy egész éven át hálát adunk értük,
de évente egyszer, egyetlen alkalommal
emlékezzünk rájuk a legszebb köszöntéssel, amit valaha egy nő kaphatott:
”Üdvözlégy… kegyelemmel teljes!” Legyen áldott minden nő, legyen áldott méhük
gyümölcse, jövőnk, a gyermek! Legyetek
velünk most, aranyozzátok be életünket, és
legyetek velünk halálunk óráján!
Feleségemnek és lányaimnak, íme, átnyújtom azt a bizonyos hóvirágot március 25-én,
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján.
Kerkovits Gábor

Bibliai rejtvény
Hősök a Bibliában
A keresztrejtvény vízszintes soraiba
egy-egy ószövetségi hős nevét kell beírni
a meghatározás alapján. A szürke négyzetek betűiből a nagyböjt egyik fontos elemét
lehet összerakni.
1.
2.
3.

1. Aki legyőzte Góliátot.
2. 1000 filiszteust győzött le egy állkapoccsal.
3. Egy hölgy. Megakadályozta a zsidók
lemészárlását. Erre emlékeznek a zsidók
purim ünnepén.
4. Próféta, sértetlenül jött ki az oroszlánveremből.
5. Lefejezte a babiloni Holofernészt.
6. A bírák egyike. Lerombolta Baál oltárát.
7. A Makkabeusi harcok vezéralakja.
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében
adják le április 5-ig! A helyes megfejtők között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent
Anna Alapítvány támogatásával.

4.
5.
6.

Az előző szám helyes megfejtése: 1. b, 2.
e; 3. c; 4. a; 5. d

7.
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Folytatódik a kegytárgyfelújítás
A körmeneti kereszt, mely tavaly az úrnapi
körmenetet díszítette, közösségi összefogásunknak köszönhetően újult meg, a kegytárgy restaurálása ugyanis a közel négy
évvel ezelőtt kezdeményezett gyűjtésből, a
hívek nagylelkű adományaiból valósult meg.
A felújított körmeneti kereszt feltehetően
templomunk eredeti felszereléséhez tartozik csakúgy, mint a közel 200 éves sekrestyeszekrény, mely a kegytárgy-felújítási
program következő darabja.
A szekrény eredeti csúcsdísze 3 évvel
ezelőtt egy nagylelkű felajánlásnak köszönhetően szépült meg, azóta a téli kápolnában látható. A szekrény teljes felújítása után visszakerülhet majd eredeti
helyére a középső, vitrines elem koronázó
párkányának közepére.
Az íves záródású vitrines középrész a kisebb méretű tárgyak tárolására szolgált,
széles pulttal, a pult alatt kisebb tárolóegységekkel. Ennek két oldalán szimmetrikusan elhelyezkedő, tömör ajtajú akasztós
szekrényekben a miseruhákat és a lobogókat helyezték el. Az eredetileg törtfehér
bútor díszei nem hivalkodóak: a koronázó
párkány és a finoman tagozott ajtólapok
néhány kisebb, aranyozással kiemelt részlet (mankós görögkereszt) díszíti.
Ma a sekrestyében két kétajtós ruhásszekrény és egy fiókos komód szolgál
tárolóként. A raktár homályából előkerült bútorzat felújítása után visszakerülhet

templomunk sekrestyéjébe, így kialakulna
a hely szakralitását hangsúlyozó eredeti
enteriőr.
A gyóntatószék melletti perselyben a
sekrestyeszekrény felújítása érdekében
folytatódik a gyűjtés, ehhez kérjük a segítségüket, nagylelkű adományaikat!
Köszönjük!

Változás

Kérjük, rendelkezzen
adója 1%-áról!

Értesítjük a híveket, hogy a Biai
Szent Anna Karitatív Alapítvány számlaszáma a takarékszövetkezeteket
érintő problémák miatt megváltozik.
Kérjük, a régi számra ne utaljanak
adományokat. Az új számlaszámról
hamarosan tájékoztatjuk önöket. Az
1%-os adófelajánlás technikai számát
a változás nem érinti. Köszönettel:
Az alapítvány kuratóriuma

A Római Katolikus Egyház
kódszáma: 0011
A Biai Szent Anna Karitatív
Alapítvány száma:
18688973-1-13
5

NAPTÁR
– A szentmise minden vasárnap 8-kor és
fél 10-kor kezdődik, hétköznap kedden
és pénteken este 6-kor.
– A
nagyböjtben
minden
pénteken
17.15-kor keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban.
– Tanítási időben a hónap első hétfőjén
reggel 8-kor diákmise van a templomban.
– Kedden este szentségimádást tartunk a
templomban egyházközségünkért és hazánkért.
– A templomi énekkar csütörtökönként 18
órakor próbál a plébánián. A gitáros kórus hétfőnként fél 8-kor tartja próbáit.
Szeretettel várjuk az énekelni szeretőket.
– Fogadóórák időpontjai: hétfő:15–18.30;
kedd: 16–17.30; péntek: 16–17.00
– Egyházi hozzájárulást csekken, illetve
átutalással is lehet fizetni. A Biai Római
Katolikus Egyházközség számlaszáma:
11101002-75013774-36000001
– Március 21-én 17 órakor 24 órás szentségimádás kezdődik a templomunkban.

– A nagyböjti lelkigyakorlat időpontjai: március 17., 24. és 31., a keddi szentmisék
keretében. Előtte és utána gyónási lehetőség lesz.
Nagyhét és húsvét liturgikus rendje:
– nagycsütörtök:
olajszentelés a székesfehérvári székesegyházban: 10.00
Utolsó vacsora szentmise: 19.00
utána virrasztás
– nagypéntek:
keresztúti ájtatosság a temetőben 15.00
nagypénteki szertartás: 18.00
– nagyszombat:
a szentsír látogatása: 9 órától
szentmise: 21.00
utána körmenet
– húsvét vasárnap:
ünnepi szentmisék a vasárnapi miserend
szerint
– húsvét hétfő: szentmise fél 10-kor

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Márc. 15.

2Krón 36,14-16.19-23

Ef 2,4-10

Jn 3,14-21

Márc. 22.

Jer 31,31-34

Zsid 5,7-9

Jn 12,20-33

Márc. 29.

Iz 50,4-7

Fil 2,6-11

Mk 14,1 - 15,47

Ápr. 5.

ApCsel 10,34a.37-43

1Kor 5,6b-8

Jn 20,1-9
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