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Ô az út…
Az utolsó vacsorán Jézus Krisztus azt
mondja magáról, hogy ő az út, az igazság
és az élet (Jn 14,6). Ezt a kijelentést akkor
teszi, amikor értetlenkednek a tanítványok,
hogy vajon hova fog menni Jézus, s hogy
ők vajon hogyan tudnák követni őt.
Nem meglepő a tanítványok hozzáállása, hiszen ők részesei voltak az eseményeknek, s így másként szemlélték azokat,
mint mi, akiknek utólag már minden világos és érthető. Talán megmosolyogtató
is Péter apostol kérdése, aki akkor és ott
és azonnal követni akarja Mesterét („Miért ne követhetnélek már most?” Jn 13,37),
de még mindig sokkal nagyobb a mi lelki
vakságunk, amikor kétezer évvel később,
számtalan egyházatya tanácsának és papjaink figyelmeztetésének ellenére sem követjük Jézust az úton. Azt gondoljuk, hogy
a mi utunk sima és egyenes, tárt karokkal
vár minket Jézus a mennyben, hiszen mi
jó emberek vagyunk, nem bántunk senkit.
A háttérben gyakran a helytelen önvizsgálat hibája áll. Dicséretes, ha gyakran lelkiismeret-vizsgálatot tartunk, hiszen így
tudjuk kontrollálni, hányadán is állunk a
szeretet-parancs helyes gyakorlásában. De
kerüljük az önmagunkhoz való méricskélést! Aki azt mondja: „de hát én évente gyónok és húsvéti időben meg is áldozok”, –
még hihetetlenül messze van a helyes úttól.
Lakásunkat sem csak egyszer takarítjuk ki
évente… Micsoda piszok halmozódna fel
és micsoda bűz áradna onnan… Akkor miért vesszük fél vállról lelkünk tisztaságát?
Jézus Krisztus a mérce. Volt benne bűn?
Nem! Én követek el bűnt? Igen! Persze neki
könnyű volt, hisz Isten is volt, nemcsak ember, én meg egy gyarló ember vagyok. S akkor máris megnyugodhatok? Mert én úgyis
csak egy gyarló ember vagyok…? Nem! Igen-

is föl kell venni a harcot a sátán ellen. Ne éljünk lelki vakságban, s ne gondoljuk, hogy
már eleget tettünk a gonosz elleni küzdelemben! „Aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, nehogy
elessék!” (1Kor 10,12). A sátán nagyon is jól
tudta, kivel áll szemben, amikor megkísértette az Urat. S mégis megpróbálta. Hát, akkor
pont velünk ne tudna elbánni, és a legfondorlatosabb módszerekkel minket bűnre csábítani?! S a „legszebb” az egészben, hogy az
ember hagyja mindezt. Inkább jár a széles
úton a sok szemellenzős (bár itt sokkal jobb
kifejezés lenne a teljes lelki vakságban élő)
embertársaival, akik így nem nézik ki maguk
közül, nem nevetik ki, nem gúnyolják ki, nem
ütik arcul, és nem köpdösik le…
Sajnos gyakran elfelejtjük azt, hogy nekünk is fel kell vennünk a keresztet, és azt
egészen halálunkig hordozni. Feltámadás
csak ezután következik!
Hogy jó úton járunk-e? Ha merjük a szűk
ösvényt választani, akkor igen. Ha bátran
felvesszük keresztünket, s vállaljuk, hogy
emiatt majd kigúnyolnak és kinéznek minket a „barátaink”, akkor biztosak lehetünk
benne, hogy utunk jó irányba tart. Jézus is
megmondta, hogy boldogok, akik üldözést
szenvednek az igazságért. Hiszen, akit az
igazságért üldöznek, azt Jézus miatt üldözik, s azért, mert őt követi.
De elkeserednünk nem szabad! Isten
végtelenül szeret minket! Jobban, mint
bármely barátunk vagy bármely rokonunk!
Jobban, mint mi saját magunkat! S amikor
úgy érezzük, már nem bírjuk a keresztünket, akkor majd hozzánk is küld Isten Veronikákat és Simonokat, hogy segítségünkre
legyenek. S az út végén, melyen Jézussal
járunk, ott vár minket is a feltámadás öröme! Segítsen mindannyiunkat a jó Isten,
hogy így legyen!
Szalai Péter
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Családos farsang a plébánián
Az idei év farsangja is összehívta a családokat a plébániára. Ezúttal már a ház ös�szes közösségi terét betöltötte a családok
apraja és nagyja. A nagyteremben a már
hagyományos csocsóbajnokság zajlott a
vándorserleg elnyeréséért. Az előtérben a
kreatív kezű résztvevők készíthettek busó
és tavaszváró álarcokat.
A legbelső szobában a
fiatalok teaháza fogadta be az ifjú vendégeket
társasjátékokkal és zenével, a középső teremben pedig a legkisebbek
és a játékos kedvű gyerekek tölthették az időt
közös és egyéni játékokkal. Az este folyamán
menetlevél kísérte végig az arra vállalkozókat,
amin a kijelölt feladatok

elvégzéséért apró jutalmak találtak gazdára. A hozott finomságokkal terített asztalok
mindannyiunk számára fokozták a jóleső
együttlét örömét.
A családi farsangról készült képek megtekinthetők az biaioltaregylet.hu oldalon
Sz. D.

Aki szépen énekel…
Isten olyannyira szeret minket, hogy értünk
adta egyszülött Fiát, hogy aki hisz benne,
annak örök élete legyen (Jn 3,16)! Isten
annyira szeret minket, hogy ezt a szeretetet földi fogalmakkal le sem tudjuk írni, és
elképzelni sem tudjuk. A mennyországban
viszont majd megtapasztalhatjuk a maga
teljességében! Viszont azt se gondoljuk,
hogy addig ebből a szeretetből nem tapasztalhatunk meg semmit sem. Sőt!
A húsvéti öröm kiárad az egész földre –
halljuk a szentmisében. És ha figyelmesek
vagyunk, és nemcsak meghallgatjuk, illetve elénekeljük népénekeinket, hanem szívünkbe is írjuk azok mondanivalóját, akkor
ennek a húsvéti örömnek mi is részesei lehetünk.
„Jertek, Atyám áldottai” – maga Jézus hív minket, „és vegyétek az országot,
mely nektek készíttetett a világ kezdetétől.”
Vagyis az Atya, a mi Mennyei Atyánk vár
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minket az Országban, melyben nincs sem
gyász, sem fájdalom, csak öröm és vég
nélküli boldogság.
Az ajándékozásnál mindig ad egy plusz
örömet az ajándékozottnak, ha az ajándékozó maga készíti az ajándékot. És annál nagy volumenű az ajándék, minél több
időt szánnak az elkészítésére. A jó Istennél nem létezik az idő fogalma, de afelől
nyugodtak lehetünk, hogy az az ajándék,
amelyben Ő szeretne minket részesíteni,
semmihez nem fogható, pénzzel meg nem
vásárolható, önmagunk erejéből el nem érhető, de Krisztus által elnyerhető.
Ahogyan a zsoltáros mondja: „Megmutatod nekem az élet útját, és a végtelen
boldogságot, midőn szent orcád látom.
Gyönyörűségre hívtál engem, jobbod mellett, szünet nélkül.”
Szalai Péter

A Biai Római Katolikus Egyházközség 2014. évi
költségelszámolása és a 2015-ös költségvetés
A 2014-es költségelszámolás:
I: Bevételek:
Egyházi hozzájárulás

2 653 220 Ft

Persely

2 503 640 Ft

Egyéb bevételek (támogatások, adományok, célgyűjtések stb.)

7 297 536 Ft

Összesen:

12 454 396 Ft
II. Kiadások

Plébánia, templom, temető, bérjellegű kiadások stb. összesen

8 569 326 Ft

A 2015-ös tervezett költségvetés:
I: Tervezett bevételek:
Hívek önkéntes adományai (egyh.adó, persely,
stóla, adomány, támogatás stb.) és egyéb

10 566 700 Ft

II. Tervezett kiadások
Plébánia, templom, temető, bérjellegű kiadások stb.

8 021 690 Ft

2015-ös terveink:
Az idei évben pályázati segítséggel szeretnénk rendbe hozni templomunk külső vakolását, vízelvezetését.
Az egyházi hozzájárulást csekken, illetve átutalással is lehet fizetni.
A Biai Római Katolikus Egyházközség számlaszáma: 11101002-75013774-36000001

Közlemény
A Biai Szent Anna
Karitatív Alapítvány
új számlaszáma:
10400463-5052677483901001 (K&H Bank Zrt.)

Kérjük, rendelkezzen
adója 1%-áról!
A Római Katolikus Egyház
kódszáma: 0011
A Biai Szent Anna Karitatív
Alapítvány száma:
18688973-1-13
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Képviselô-választás
Egyházmegyénkben ezekben a hetekben minden plébánián megújítják az egyházközség életét és a plébános munkáját segítő képviselő-testületet. Nálunk ez a választás április 19-én a szentmisék után lesz. A szavazáson csak a biai egyházközség tagjai vehetnek részt (tehát akik elmúltak 18 évesek, és ehhez a közösséghez tartoznak – ide járnak
templomba). Mindenki csak egyszer szavazhat. A szavazás a jelöltek nevét tartalmazó
szavazólapon történik. A képviselő-testület 13 fős lesz, tehát 13 jelölt mellé lehet x-et
tenni. A megválasztottak a megbízásukat a püspök úrtól kapják öt évre.

Jelöltjeink:
Alács Lajos
52 éves vagyok, feleségemmel, Valival és öt,
részben már felnőtt gyermekünkkel több, mint 20
éve élünk Bián, és örömmel veszünk részt az
egyházközség életében.
Okleveles vegyész a
végzettségem és az olaj
iparban dolgozom.
Andrész Zoltán
Andrész Zoltán vagyok, 45 éves, születésemtől kezdve Bián lakom. Az
Andrész Családi
Cukrászda résztulajdonosa vagyok.
Édesapám is testületi tag volt, szeretnék én is részt
venni az képviselő-testület munkájában.
Deák László
Deák Lászlónak hívnak. Családommal
1995 óta élek Biatorbágyon. Feleségem,
Andrea torbágyi születésű, az Oltáregylet
tagja. Öt gyermekünk van, a két nagyobbik
egyetemre, a két középső általános iskolába jár, jelenleg is ministrálnak, legkisebb
gyermekünk óvodás.
A biai képviselőtestület munkájában 10
éve veszek részt, elsősorban a pénzügyekkel, adminisztrációval, informatikával kap-
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csolatos
feladatokban, illetve kétkezi
munkákkal segítem a
plébánia mindennapi
tevékenységét. Egyházmegyei rendezvényeken képviselem az
egyházközséget. Lehetőségeimhez mérten támogatom a Biai Szent Anna Karitatív
Alapítvány munkáját, négy éve a kuratórium tagja vagyok. A hétköznapokban informatika biztonsággal foglalkozom.
Erdős Balázs
Erdős
Balázsnak hívnak.
Feleségemmel,
Edinával és
négy fiammal 2008 óta
élünk Biatorbágyon.
A
Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban
végeztem, majd a BME-n villamosmérnöknek tanultam, és jelenleg is ilyen munkakörben dolgozom. Mivel én és feleségem
is katolikus neveltetést kaptunk, ezért már
szülőhelyünkön, Győrben és az egyetemi
évek után Budapesten is próbáltunk a helyi hitéletbe bekapcsolódni. Fontos számunkra, hogy nyitott, vidám építőkövei
legyünk Egyházunknak és gyermekeink is
megtalálják kapcsolódásukat a helyi közösséghez.

Gakovicné Németh Blanka
Gakovicné
Németh
Blankának hívnak. 10
éve élek Biatorbágyon
férjemmel és négy
gyermekemmel.
A
Szent Anna Oltáregylet tagja vagyok.

így továbbra is részt tudok venni a biatorbágyi szívbetegek gyógyításában. 10 éve
vagyok a Biai Szent Anna plébánia képviselő-testületének tagja, az egyházközség
honlapját és online hírlevelét szerkesztem,
rendszeres szerzője és szerkesztő bizottsági tagja vagyok a plébánia havi újságjának, a Forrásnak.

Kelemen Mihály
Kelemen Mihály, 59
éves. Több cikluson keresztül a képviselő-testület tagja.

Kis Mihály
Kis Mihály vagyok.
Családommal, feleségemmel (Varga Katalin óvodapedagógus) és két
lányommal (Réka
és Zsófia) 2003
óta élünk Biatorbágyon. Már 15 éve vezetem az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskolát. Mivel
Erdélyben születtem, büszke vagyok székely édesapámra és lengyel édesanyámra,
akik sajnos már nem élnek. Az idén külön
öröm számomra, hogy a 35. érettségi találkozóra hazautazom Marosvásárhelyre, és
újra láthatom szeretett iskolámat, a Bolyai
Farkas Gimnáziumot. Életem egyik legjobb
lépése volt, hogy kiköltöztünk Biatorbágyra, és végre igazi otthonra leltünk.

Kerkovits Gábor
Feleségemmel
és öt gyermekemmel 14 éve
élek
Biatorbágyon. Korábban
a
városmajor
Szív- és Érgyógyászati Klinikán
dolgoztam,
de
sajnos az utóbbi időben távolra
kerültem, a Somogy Megyei Oktató Kórház kardiológiai
osztályát vezetem Kaposváron. Szerencsére sikerült megtartanom a kardiológiai szakrendelésemet az Egészségházban,

Lányi István
Lányi István nyugállományú mérnök
honvéd
ezredes
1968 óta élek Herceghalmon. Kezdeményezője voltam
Herceghalom templomának építésében
– melyet 2002-ben a
magyarországi történelmi
egyházak
püspökei az oikumené szellemiségében
szenteltek fel. Egyházközségünket a Filiánkon keresztül szolgálom mint világi lelkipásztori kisegítő 2010 óta. Számomra
nagyon fontos Jézus üzenetének a Szentírás kézbeadása gyermekeinknek és szüleiknek. Szívesen szervezem egyházi kö-

Géczy Árpád
Magyar - hittan szakos
tanár vagyok. Feleségemmel, Puskás Nórával
négy gyermeket nevelünk. Tizenöt éve vagyok
tagja az egyházközség
képviselő-testületének. A
Forrás újság elindítója és
szerkesztője vagyok.
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zösségeink zarándoklatait – mert ezzel is
szolgálom az Evangélium örömhírének terjesztését. Családom: immár 47 éve élek
feleségemmel; két családos fiam, három
leány unokám van. Életem jelmondata:
„mert felelsz mindazért, amit megtettél, és
megtenni elmulasztottál”!

ról jegyzőkönyvet írok. Az egyházközség
életében a Rózsafüzér Társulaton keresztül is részt veszek. Foglalkozásom tördelőszerkesztő, az MTA Történettudományi intézetében dolgozom. Férjem Palovics
Lajos, két felnőtt gyermekünk és két unokánk van.

Marlok Ferenc
Marlok Ferenc vagyok, 1994 óta
élek Biatorbágyon.
Feleségem
Hollósi
Zsuzsanna, három felnőtt
gyermekünk van.
Az egészségügyben dolgozom.
Munkám mellett
több, mint 15 éve tevékeny szerepet töltök
be az egyházközség életében.

Palovics Ágnes
Palovics Ágnes vagyok. Harmadik éve már nyugdíjasként- a
Biai r. katolikus egyházközség pénztárosi
teendőit látom el. Ha
szükség van rám, ezt
a feladatot továbbra
is szívesen vállalom.

Palovics Lajos
Biatorbágyon, Bián
születtem. Hatéves
koromtól ministráns,
felolvasó,
énekkari
tag, helyettes kántor
feladatokban vettem
részt a szentmiséken. A 80-as, 90-es
évek fordulóján egyházközségi képviselő-testületi tag is voltam. Polgármesteri
tisztségem miatt lemondtam képviselőtestületi tagságomról, majd nyugdíjba vonulásom után megfelelő tanfolyamot elvégezve
világi lelkipásztori kisegítő lettem.
Palovicsné Tihanyi Éva
Öt éve vagyok a Biai
Egyházközség képviselő-testületének
tagja. A jegyzői teendőket is azóta látom
el. A testületi ülésekről emlékeztetőt készítek, a fontosabb
döntések szavazásá-
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Puskás Bálint
Puskás Bálint vagyok, feleségemmel,
Majával 4 gyermeket nevelünk, és május elejére várjuk az
ötödik érkezését. A
Mécs Családközösségek biatorbágyi közösségeit képviseljük, szolgáljuk, továbbá szívesen veszünk
részt kisgyermekes családok programjainak szervezésében.
dr. Radnainé dr. Egervári Ágnes
Orvos vagyok: ideg�gyógyász. Férjemmel,
dr. Radnai Jánossal
megálmodtuk és felépítettük a Boldog Gizella Alapítványt. 15
éve „hazajöttünk”; a
Gizella Otthonban idős
és beteg emberekről
gondoskodunk, nappali és támogató szolgálatot működtetünk.
A Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat főigazgatójaként is az idősek, rászorulók szolgálata a feladatom.
Három gyermekünk van – a legkisebb
még gimnazista – és két kis unokánk van.

Szokolay Pál
Nevem Szokolay Pál.
Biatorbágyon 21 éve
élek feleségemmel, Ildikóval és két fiammal,
Norberttal és Baláz�zsal. Méhészkedéssel
foglalkozom. Lassan
tíz éve vagyok egyházközségi képviselő. Munkámmal igyekszem
a biai egyházközséget segíteni.

Szalai Péter
Szalai Péternek hívnak. Az egyházközség kántora és plébániai adminisztrátora
vagyok 2008 óta, valamint az egyházmegye alkalmazásában
hitoktatói feladatokat
látok el Herceghalmon és Bián.
Szijártóné Tersztyánszky Dorottya
Szijártóné Tersztyánszky Dorot�tya vagyok. 29 évi
házasságunk gyümölcseként lehetek hét gyermek
édesanyja és lassan három unoka nagymamája,
végzettségemnek
megfelelően pedig egy tucat növendék csellótanára.
Közösségben lenni és közösen tenni – ennek a két fontos gondolatnak igyekszem
a mindennapjaimban a szolgálatába állni.

Egyházmegyei hírek
Cserkésztalálkozó
és Kaszap István emlékmise
- beszámoló
Kaszap István születésének 90. évfordulójára az ország cserkészei számára
meghirdetett egész napos programmal
készült a fehérvári Szt. Imre, Zrínyi és
Wathay cserkészcsapat. A rendezvény
színhelye az a ciszterci gimnázium volt,
ahol Kaszap István is diákoskodott. Az
ünnepséget Virth József O.Cist. nyitotta meg. Beszédében példaképként állította a mai fiatalok elé Kaszap Istvánt, a
ciszter diákot, a kiváló sportolót, a zrínyis
cserkészt, a végzetes betegségét derűvel és türelemmel viselő novíciust.
A megnyitót követően a résztvevők
különféle kézműves foglalkozásokon tehették próbára kézügyességüket. Ebéd
után került sor a Kaszap István városismereti versenyre. Az eredményhirdetés
után cserkészzászlók mögé felsorakozva
a fiatalok átvonultak a Prohászka emléktemplomba.
A templomban volt az ősbemutatója
Barczi Zsolt Kaszap oratóriumának. Az
oratóriumot követően került sor az ünnepi püspöki szentmisére.
Szentbeszédében Spányi püspök atya
követésre ajánlotta Szűz Mária és Kaszap István Isten akaratát teljesítő életét.
Bár ma a világ a maga akarata és törvénye szerint próbál élni, az igazán Krisztust
követő ember nem fél kimondani az igent
Istennek, és járni az Ő útját. Reményét fejezte ki, hogy 2007-ben, a jubileumi cserkészévben Kaszap Istvánt már a boldogok sorában tisztelhetjük. Ezt követően
a hívek Kaszap István sírjához vonultak,
ahol a püspök atya vezetésével boldoggá avatásáért imádkoztak.
Fehér György cserkésztiszt
programvezető
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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 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, péntek: 16–17.30
- Április 19-én vasárnap a szentmisék után
képviselő-testületi választás lesz.
- Egyházi hozzájárulást csekken, illetve
átutalással is lehet fizetni. A Biai Római
Katolikus Egyházközség számlaszáma:
11101002-75013774-36000001

Bibliai rejtvény
Amit szótár nélkül is értünk
Mit jelentenek ezek a húsvéthoz köthető
szavak?
Resurrexit:
Agnus Dei:
Pasca:
Alleluja:
Salvator:
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le május 3-ig! A helyes megfejtők között értékes könyvet sorsolunk ki a
Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejtése:
1. Dávid
2. Sámson
3. Eszter
4. Dániel
5. Judit
6. Gedeon
7. Júdás
= IMÁDSÁG

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Ápr. 12.

ApCsel 4,32-35

1Jn 5,1-6

Jn 20,19-31

Ápr. 19.

ApCsel 3,13-15.17-19

1Jn 2,1-5a

Lk 24,35-48

Ápr. 26.

ApCsel 4,8-12

1Jn 3,1-2

Jn 10,11-18

Máj. 3.

ApCsel 9,26-31

1Jn 3,18-24

Jn 15,1-8

Felelős kiadó: a Biai Egyházközség Képviselő-testülete
Szerkesztőbizottság: Géczy Árpád, dr. Kerkovits Gábor, Szalai Péter
www.biaikatolikus.hu • E-mail: biaiplebania@gmail.com
Tördelés: Horváth Árpád • Sokszorosítás: Krónikás Bt.
Következő lapzárta: 2015. május 3.
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