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Minden kezdet nehéz
Ki ne hallotta volna már a fenti mondatot,
amikor életének egy pontján, valami újnak
kezdetén bátorításra szorult? Majd jött egy
barát, és megnyugtatott, hogy „Ne aggódj,
minden rendben lesz, de tudod… minden
kezdet nehéz.”
S ha visszagondolunk a múltunkra, azt
gondolom, egyet is érthetünk ezzel a mondattal. De hát mi ennek az oka? Egyrészt
félünk a változástól. Olyan jó volt ez eddig
úgy, ahogy volt, miért kell most másként?
Másrészt félünk a bizonytalanságtól. Hogy
alakul a jövőm? Mi van, ha csalódnom kell?
S ha rosszabbra fordul a sorsom?
Valóban: az ember szereti kézben tartani
a sorsát, tudni, hová tart, mi vár rá, tervezni napot, hetet, hónapot, évet… Csak nehogy a nagy tervezés a hit útjába álljon…
A jövő mindig bizonytalanságot sejtet.
Valami ki nem tapintható, de egészen konkrétan bekövetkező időszakot. És emberi számítás ide vagy oda, nem mindig úgy
alakulnak a dolgok, ahogy mi szeretnénk.
Azt gondolom, itt és most, meg kellene
állnunk egy pillanatra; ajtót becsukni, telefont kikapcsolni, problémákat félretenni,
és átgondolni, hogy milyen a mi Istenképünk? Ugyanis a mi Mennyei Atyánkhoz
való kapcsolat meghatározza egész életünket. Milyennek látom az Atyát? Példaként tekintek a Fiúra és követem Őt? Engedem, hogy átjárjon a Szentlélek tüze, és
hogy Ő irányítsa az életem?
„Abba, Atyám!” – halljuk Jézustól, amikor a Getszemáni nevű majorban imádkozik (Mk 14, 36). De vajon mit jelent ez az
arám szó, abba? Én egy lelkigyakorlaton
hallottam először, mire is utal, s akkor nagyon megérintett, ugyanis a jelentése: apa,
apuci, édesapa. Tehát egy olyan kifejezés,
amely nemcsak Atyaként szólítja meg Is-

tent, hanem egyből oda is ad neki mindent;
múltat, jelent, jövőt, egy egész életet.
Mindannyian átéltük gyerekként a helyzetet, amikor valami megoldhatatlannak látszó feladattal szembesültünk, s odaálltunk
édesapánk elé, és kérleltük: „Apa, segíts!”
És tudtuk, jó kezekben vagyunk, mindjárt
itt az eddig elérhetetlennek tűnt megoldás.
Nem az az Isten akarata, hogy féljünk
tőle, vagy hogy úgy tekintsünk rá, mint
valami távoli elérhetetlen nagy úrra, akitől
tartanunk kell. Isten azt szeretné, ha végre
meglátnánk, hogy Ő mint édesapa a gyermekére tekint ránk. De nekünk is úgy kellene gondolnunk rá, mint ahogyan gyermek
az édesapjára.
Atyám, segíts nekem a küzdelemben;
egyedül gyenge vagyok! Atyám, gondviselő szeretetedbe ajánlom magam
és egész életem! Legyen minden úgy,
ahogy Te akarod!
Az emberi élet nagyon sok rövidebb-hosszabb szakaszból áll. Tehát elég
gyakran átéljük a bizonytalan jövő iránti kétségeink súlyának érzését, de azt is
megéljük egy-egy ilyen periódus végén,
hogy mennyi mindennel gazdagodtunk az
adott időszak alatt. Vagyis ne féljünk az újtól! Inkább tegyük oda jövőnket Isten kezébe, kérjük az Ő segítségét, s látni fogjuk, a
számunkra hihetetlenül bonyolult gondok
is könnyedén megoldódnak, ha kérjük a
gondviselő Isten segítségét. Vagy megtehetjük, hogy magunk próbálunk megküzdeni velük… Isten megadta nekünk a választás lehetőségét.
„Nem a szolgaság lelkét kaptátok
ugyanis, hogy ismét csak féljetek, hanem
a gyermekké fogadás Lelkét, amelyben
azt kiáltjuk: »Abba, Atyánk!«” (Róm 8, 15)
Szalai Péter
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Aki szépen énekel…
Szeptember régies elnevezéssel Szent Mihály hava.
Ezért pár gondolat erejéig fordítsuk figyelmünket e
főangyalra!
Szent Mihály arkangyal
azon főangyalok egyike,
akik hűségesen kitartanak
a sátán elleni küzdelemben. Az ember
önmaga erejéből nem tudna megküzdeni az ördöggel, hiszen Isten nélkül az ember gyenge vele szemben, de gondviselő
Atyánknak hála, nem vagyunk magunkra
hagyva e nagy harcban! Ezért kérjük az
Arkangyalt szent buzgósággal, hiszen Ő
képes megerősíteni bennünket a minket
romlásba taszítani szándékozó bukott angyalokkal szemben!

Szent Mihály arkangyal,
Isten bajnoka, az Úr kiválasztott, erős harcosa! Te
vagy, kinek égi hatalma
poklok sötét hadát megrontja! Te, ki a Sátánnal
bátran megvívtál, „ki olyan
mint Isten?”, így kiáltottál.
Urad mellett zászlót emeltél, angyalok közt
első te lettél. Mi nagy bátorságos, erős vezérünk, rád bízta az Isten keresztény népünk. Oltalmazd meg minden veszélytől,
az ördögnek nagy erejétől! Bátorítsad félő,
gyenge szívünket, védelmezd a harcban
mi szent ügyünket! Vezéreld a jóra éltünket, hogy elnyerjük üdvösségünket! Ámen!
(Éneklő Egyház 297.)
Szalai Péter

Nyári beszámolók
5 napot rendben voltunk
Hittanos tábor a szerzetesek évében
Idén is volt hittanos tábor a plébánián. Immár hagyományos módon, ismét követtük
a Szentatya által meghirdetett év tematikáját. 2015 a szerzetesek éve, e köré rendeztük a tábor napjait is.
Magyarországon a Szerzetesek évére
ez a jelmondat született: „Rendben vagyok – Földön állok, égre nézek”.
(rendbenvagyunk.
hu/) Azt hiszem, sikerült ezt a jelmondatot követnünk.
50 gyermek és 9
felnőtt 5 napon át
vidám,
nevetős
rendben volt egymással. Mindvégig
a földön jártunk, de
tekintetüket mindig
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igyekeztük az égre emelni: a tábornyitó és
-záró imádságokkal és énekekkel, a délelőtti és délutáni programokkal, a pénteki
szentségimádással és a hálaadó szentmisével – szülőkkel együtt.
A héten sokat tanultunk a szerzetesekről,
az életükről. Meglátogattak minket a marista testvérek, akikkel egy nagyon jókedvű napot töltöttünk együtt. Ellátogattunk
Székesfehérvárra az Egyházmegyei Múzeumba, ahol minden
várakozásunkat
felmúló interaktív
foglalkozással vártak minket. Kerestünk és találtunk
kincseket – nem
csak édesség formájában, hanem
barátságok, élmények formájában
leginkább.
Balázsné Böbe

„A hadisírok a béke követei”
„1915 – Pro patria -1918 ISONZÓ-DOBERDÓ”
Az elmúlt 100 évben hányszor de hányszor hangzott fel az ének: „Ha kimegyek
a doberdói harctérre…”, és meglett férfiak, némán zokogva, szomorúan gondoltak
ott marad bajtársaikra. Ezer éves magyar
történelmünk szomorú, tragédiáktól terhes, dicső, hősies évei Isonzó-Doberdó
története. Bia, Torbágy, Etyek, Herceghalom Filia, Budakeszi, Székesfehérvár,
Cegléd, Fegyvernek közösségei –kegyeleti zarándoklatot tartottak ISONZÓ-DOBERDÓ térségébe, a 100 évvel ezelőtti
események színhelyén. Utunkon zarándok
közösségünk- Filiánk, Herceghalom települése nevében egy „Boldogasszony
Anyánk” emlékzászlót adományozott a visintini Magyar Kápolnának – emlékezve a
magyar-olasz harcok olasz és magyar hősi
halottaira. Zászlónkat július 11-én herceghalmi szentmise keretében Mészáros Péter plébános atya megáldotta, majd 15-én
Doberdo del Lagó Visintini polgármestere
Dr. Fábió Visintin – szentmise keretében
átvette megőrzésre a kápolnában.

A katonáink emléke a bátorságról, a hősiességről, az önfegyelemről és az önfeláldozásról szólt és szól napjaink világában.
A visintini „Capella Unghereseben” ös�szegyűlt hívek szentmisénkben imádkoztak a közel egymillió halott, másfél millió
sebesült, eltűnt, fogságba esett magyar és
olasz katonahősökért.
„Urunk, Jézus Krisztus, Te legyőzted
a bűnt és a halált” – a MEGVÁLTÁS pont
ezt jelentette és jelenti, a bűntől és a haláltól való szabadítást, mert „mindaz, aki
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él és hisz bennem, nem hal
meg soha” (Jn
11,26). E hős
férfiak közössége megcselekedte
ezt
a nem mindennapi tettet. Számunkra
elégtétel,
hogy emlékezhetünk mindazon katona és
civil áldozatok hősiességére, akik áldozatvállasként életüket adták országaik
védelmében. Főhajtásunk áldozatuk, tetteik előtt. Legyen béke a poraik felett, mert
Albert Schweitzer mondta: „A hadisírok a
béke követei”. Soha nem volt fontosabb e
gondolat, mint napjaink világában.
Elhelyeztük emlékkoszorúinkat a visintini kápolnában, Fogliáno magyar és Redigpuglia olasz katonatemetőiben, Log pod
Magnartom osztrák-magyar katonatemetőjében, Monte San Michele és Monte Sei
Busi harctéri romjaiban. Meglátogattuk a
hősies küzdelem harctereinek 100 évvel
későbbi szomorú emlékeit. Meglátogattuk
Kobarid (Caporettó), Gorizia-Goricia (Görz)
háborús múzeumait, mindazon „ereklyéket”, melyet az olasz és magyar hősök
„hagytak” az utókorra. Bejártuk a Kluze és
a Hermann erődök még látható és konzervált romjait. Számomra talán a legszomorúbb és legmegrendítőbb látvány a Kluze
erőd alagsorában az az egy köbméteres
– kiemelt földtömb volt, ahol a 100 évvel
ezelőtti hősi harcok emléke a fizika valóságban is meglelt – a rozsdás puska závárzaton egy csontvázkéz és felkar, a golyó ütötte sisakon egy fiatalember csont
arca – szomorú és megrendítő. Egy csendes fohászban mondtam el, hogy: „Adj,
Uram örök nyugodalmat neki/k, és az örök
világosság fényeskedjék neki/k. Nyugodjatok békében, Ti néma hősök – áldozato-
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tokkal kérjétek
a Mindenség
Urát,
hogy
soha
többé
háborút, hiszen a magyar
XX.
szászadunk mindezt
már megszenvedte.”
Hazafelé
indulva – felmehettünk a
szlovén ferencesek Sveta
Gora „szent
hegyére”. Innen láthattuk azt a hatalmas területet a
Monfalcone-öböltől, Gorizia és Kobarid
harctereit – majdnem Log pod Magnatrom
csúcsáig a front területét. Látva az Isonzó
völgyében a Solkáni-szakadékban nyugvó
hőseink sírjait. A nap és utunk zárásaként
beértünk Brezje – Juliai-Alpok déli lejtőjének kis településére a „Segítő Madonna”
kegyhelyre, ahol Péter atya a kegyoltár
előtt adott hálát a Szent Szűznek – Máriának, mindannyiunk Édesanyjának, hogy
e kegyeleti zarándoklatunkon emlékezhettünk, és méltó módon elbúcsúzhattunk
mindazon katonai hőseinktől, akiknél, sírjuknál hozzátartozóik soha nem róhatták le
kegyeletüket.
Belegondolva a sok százezer hadiözvegy, hadiárva sorsába, aki nem élhették
meg édesapjuk szeretetének ölelését –
emlékezve mindazon fiatal emberek ezreire, aki soha nem tudhatták meg a szerelem
szép mámorát. Dédapáink, nagyapáink –
kik ott a Doberdó-Isonzó völgyében alus�szák örök álmukat – voltak ők, kik teljesítették a magyar haza törvény által rájuk tett
kötelességeiket. Ők a mi hőseink, és nem
tehetnek arról, hogy 1918-1920 politikai viharainak tehetetlen politikusai és az antant
által dicstelenül ránk erőltetett trianoni diktátum széttépte Szent István országát.
Lányi István
nyá. mk. honvéd ezredes

Szent Anna-búcsú 2015.
Egyházközségünk ünnepe az idei évben
éppen Szent Anna-napra, július 26-ra
esett. A tavalyi sikeres rendezvényen felbuzdulva idén széleskörű egyházközségi összefogással valósult meg a plébánia
családi rendezvénye.
Már az ünnep fénypontja, a délelőtti
szentmise is különleges volt, hiszen egy
újmisés pap, a júniusban felszentelt Oraveczki Ferenc Attila atya celebrálta, aki a
hagyományoknak megfelelően újmisés áldásban is részesítette a templomi közösség tagjait. Péter atya a mise alatt a gyóntatószékben tette lehetővé, hogy a teljes
búcsút elnyerhessék a hívek, majd Szent
Kristóf napjához kapcsolódva megáldotta
a templomba autóval érkezők járműveit.
A családi program délután kezdődött.
Megérkeztek az árusok, elindult Néder Norbi körhintája, az Andrész család megnyitotta kihelyezett fagylaltozóját, a Karitász és a
Rózsafüzér Egyesület frissítőket, süteményt
kínált a rendezvényre érkezőknek, az Oltáregylet kézműves foglalkozással várta a
gyerekeket. Volt lehetőség játékra, röplabdára, focira, az énekkar gitáros énekekkel
teremtette meg az ünnepi hangulatot.
Sokan eljöttek, a délutáni kellemes
napsütésben megtelt a plébánia udvara.
6 órakor egy mesejáték kezdődött, Wilhelm Hauff: A kőszív című meséjét adták
elő egyházközségünk ministránsai: Alács
Anna, Alács Bálint, Géczy Boglárka, Géczy Boldizsár, Géczy Fábián, Géczy Kamilla, Géczy Veronika, Mogyorósi István, Mogyorósi Misu.
Az előadás után este hétkor hagyományosan a Szent Anna-litániát imádkoztuk
el a templomban, sötétedés után pedig
kertmozi zárta a családi napot.
Aki eljött, nagyon jó hangulatú vasárnapot tölthetett velünk, a biai egyházközség
tagjaival. A találkozások, beszélgetések,
program lehetővé tette, hogy jobban megismerjük egymást, illetve, hogy láttassuk
magunkat, biai katolikusokat a kívülről érkező vendégeinknek.
Géczy Árpád
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„Mécsesek a Balaton felett”
Kedves Olvasó! Ne rettenjen meg, nem valami fura égi jelenségről, paranormális eseményről vagy éppen „földönkívüliek” parádéjáról van szó, hanem a Biatorbágyon
működő MÉCS családcsoportok tartottak
közös családtábort a Balaton-felvidék erdejében a Bakonyerdő Zrt. Erdei Iskolájában 2015. augusztus 19-től 23-ig.
Tizennégy család vett részt, több mint
80 fővel, köztük 50 gyerek csecsemőtől
kiskamaszig. Többen hiányoztak különféle technikai okok miatt (pl. gyerekszülés, egyéb családi kötelezettségek stb.).
A szoros program mellett a színes összetételű társaságnak lehetősége volt egyéni
beszélgetésekre, a személyes kapcsolatok
ápolására, az aktuális gondok megbeszélésére. Közben a gyerekek életkoruknak és
érdeklődésüknek megfelelő programokban vehettek részt: szuper játszótér, sportolás és mozgás a két focipályányi gyönyörűen karbantartott parkban, kézműves
foglalkozások, vetélkedők stb.
Egy tipikus napi program: hét órakor
zsolozsma – igény szerint; közös ima a
gyerekekkel lelki-erkölcs nemesítő feladatok kitűzésével; napi evangélium olvasása
és rövid magyarázata; reggeli; közös délelőtti programok; ebéd; csendes pihenő
és foglalkozás a nagyobb gyerekeknek;
uzsonna; sport, közös délutáni programok
külön a felnőtteknek; vacsora; esti ima, a
nap értékelése, mese, tábortűz; fürdés és
fekvés a gyerekeknek; felnőtteknek közös
és kiscsoportos programok. Szombaton
este közös szentmise volt, melyet Gere
Dávid atya tartott.
A felnőtt programok témái részben közkívánatra, részben központi szervezésben
kerültek kitűzésre:
Több családnál jelentkeztek már a kamaszkor gondjai, nevelési problémái. A
sok kudarc mellett megerősítést nyert néhány alapigazság: alapvető fontosságú
a jó személyes kapcsolat ápolása a gyerekkel már születésétől (vagy még korább-

ról…). Tudomásul kell venni, hogy kisebb –
nagyobb „vereségek” részesei leszünk, de
a befektetett munka és szenvedés – esetleg évtizedek múlva – megtérül. Lényeges,
hogy gyermekeinket tudjuk „elengedni”,
segítsük az önálló felnőtté válásukat.
Porondra került a Római Katolikus Egyház Püspöki Szinódusa, mely a családdal
foglalkozik. Az előkészítő kérdések – leegyszerűsítve – szétosztásra kerültek. A
válaszok összesítése – reményeink szerint
– képet ad arról, hogyan is gondolkodnak
ezekről a témákról a MÉCS-tagok és talán
a véleményünk is fejlődik, árnyaltabb lesz.
Mindannyiunk alapvető gondja a saját
házasságunk, párkapcsolatunk. Kiosztásra került egy „Házasság, szerelem” című
vitaindító eszmefuttatás a témáról, melyet
részben vita, de főleg az egyéni tapasztalatok átadása követett. Úgy tűnik, a jelenlévők többsége felismerte, hogy a sok
házassággal kapcsolatos jó tanács csak
akkor működik, ha a párkapcsolat alapja
a kölcsönös és az Isten irántunk megnyilvánuló szerelmét viszonzó szerelem, amiért viszont naponta meg kell küzdeni… A
témát élénk négy szem közti eszmecsere
is övezte.
Hálásan köszönjük a Biai Szent Anna
Karitatív Alapítvány nagylelkű támogatását, mely sokunk számára tette könnyebbé a tábor költségeinek fedezését.
A tábor zárásaként mindenki a jövő évi
programról beszélt és arról, hogy jó lenne,
ha tovább tartana.
Végül egy fontos információ: a biatorbágyi MÉCS közösségek bemutatkozó találkozót szerveznek:
Helyszín:Biatorbágy, Szentháromság tér 3.
(plébánia épület)
Időpont:2015. szeptember 6.
vasárnap 15.00
Információ: www.biaikatolikus.hu
+36 20 501 22 88
Gyere, ismerj meg minket!
Puskás Marianna

Ministránsok Iszkaszentgyörgyön
A biai búcsú második napján, hétfőn indult
útnak a biai ministránsok kis csoportja az
egyházmegye iszkaszentgyörgyi lelkigyakorlatos házába. A nyárnak talán ez volt
az egyetlen olyan hete, amikor nem kánikula volt, hanem hűvös, esős idő. Természetesen az idő nem befolyásolhatta a jó
hangulatot és a változatos programot. A
mindennapi csocsó- és pingpongmeccsek
közepette amúgy is hamar melegünk lett.
Délelőttönként Emese kézműves foglalkozással gazdagította a programot: filcállatkákat varrogattunk.
Kedden Péter atya velünk töltötte a napot, őt is bevettük az asztalitenisz és asztali foci rangadóinkba. Este szentmisén
vettünk részt Isztiméren. Szerdán Oravetzky Attila újmisés atya
érkezett hozzánk, aki
szentmisét mutatott
be a lelkigyakorlatos

ház kápolnájában, délután pedig meglepetés-pizza érkezett a Rózsafüzér Társulat jóvoltából. Csütörtökön mindenki megajándékozta azt a társát, akire egész héten
vigyázott az őrangyalos játék során, majd
ebéd után haza indultunk a szállás cicáinak nagy megkönnyebbülésére, akiknek a
sok cirógatástól négy napon át nem igen
volt nyugtuk.
Köszönjük Fehér Margitnak a szervező
munkát, a Szent Anna Karitatív Alapítvány
támogatását és az egyéni adományozók
felajánlásait.
A biai ministránsok

Jelentkezés
szentségek
felvételére
Kérjük
mindazok jelentkezését,
akik
2016-ban
szeretnének bérmálkozni,
vagy
felnőttként elsőáldozást
esetleg
esküvőt terveznek, hogy az előkészületeket időben meg tudjuk
tenni. Jelentkezni a sekrestyében
vagy fogadóórákon lehet.
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- A szentmise minden vasárnap 8-kor és
fél 10-kor kezdődik, hétköznap kedden
és pénteken este 6-kor
- 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
- Egyházi hozzájárulást csekken, illetve
átutalással is lehet fizetni. A Biai Római
Katolikus Egyházközség számlaszáma:
11101002-75013774-36000001
- A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány
új számlaszáma: 10400463-5052677483901001 (K&H Bank Zrt.)
- Szeptember 21-én 18 órakor Isonzó-Doberdó: élménybeszámoló a zarándoklatról
- Szeptember 26-án zarándoklat Mátraverebély-szentkútra

Bibliai rejtvény
Kinek a tanítója?
A felsoroltak személyek prófétaként,
mesterként álltak a rábízottak mellett. Tanévkezdő rejtvényünk feladata: össze kell
kötni az összetartozó személyeket!
Illés		
a, Báruk
Salamon
b, Lukács
Ezdrás
c, Dávid
Jeremiás
d, Elizeus
Pál		
e, Nehemiás
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le szeptember 27-ig! A helyes
megfejtők között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejtése:
1. Júdás,
2. Pál;
3. Máté;
4. Péter;
5. Lukács

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Szept. 6.

Iz 35,4-7a

Jak 2,1-5

Mk 7,31-37

Szept. 13.

Iz 50,5-9a

Jak 2,14-18

Mk 8,27-35

Szept. 20.

Bölcs 2,17-20

Jak 3,16 - 4,3

Mk 9,30-37

Szept. 27.

Szám 11,25-29

Jak 5,1-6

Mk 9,38-43.45.47-48

Okt. 4.

Ter 2,18-24

Zsid 2,9-11

Mk 10,2-16

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. október 4.
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