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Az irgalmasság szentje
„Oh beata Ungheria! se non si lascia
piú malmenare…”
Dante írja az Isteni színjátékban (Divina
Commedia).
Babits Mihály fordításában:
„Ó, boldog Magyarország! csak ne hagyja
magát félre vezetni már.”
Vajon mi késztette a koraközépkor leghíresebb költőjét, hogy grandiózus alkotásában külön is megemlékezzék az 1300-as
évek elejének boldog Magyarországáról?
Pedig akkor éppen interregnum volt, végül Károly Róbertet háromszor is megkoronázták.
Az akkor még tényleg keresztény Európában Magyarország nemcsak gazdasági
hatalom volt, de komoly szellemi és erkölcsi tekintély is. Az Árpád-ház uralkodásának 300 éve alatt Európában egyetlenként
két szent királyt is adott (Istvánt és Lászlót), ráadásként még három hercegkisas�szonyt (Erzsébetet, Kingát és Margitot).
Közülük Erzsébet rövid élete után páratlanul népszerű lett az egész kontinensen.
Erzsébet II. András magyar király és Merániai Gertrúd lányaként 1207-ben született, és 1231. november 17-én halt meg 24
évesen.
A ciszterci szerzetes, Heisterbachi Caesarius így kezdi Szent Erzsébet életrajzát:
,,A tiszteletreméltó és Isten előtt oly kedves Erzsébet előkelő nemzetségből származott, s e világ ködében úgy ragyogott
föl, mint a hajnalcsillag.’’ Erzsébet azok
közé a szentek közé tartozik, akiknek sugárzása nem csökken, fénye minden kor
minden emberének világít.
Erzsébet valószínűleg Sárospatakon

született, de egyes források szerint Pozsonyban. A kor szokása szerint Türingia
grófjával, Hermannal jegyezték el, és így
már kiskorában elkerült a szülői háztól.
Hermann fiatalon meghalt, így módosították a házassági szerződést, és a leendő
türingiai gróf, Lajos felesége lett.
Az új férj nagyon megszerette Erzsébetet, és házasságukból valódi szerelmi házasság lett. Bár sokszor megütköztek az
úri ház lakói, hogy Erzsébet nem volt hajlandó fölösleges szokásaikat átvenni, sőt
mai szóval élve igazi kis „vadóc csaj” volt.
Vadabbul lovagolt, mint Wartburg várának
férfi tagjai. Amikor férje elutazott, mindig
lóháton kísérte ki, és ugyanúgy lóháton
várta haza.
A Katolikus lexikon írja róla:
Erzsébet legbensőbb titka s egyúttal
legvonzóbb vonása az volt, hogy tökéletes összhangot tudott teremteni az Isten
és a férje iránti szeretet között. Vannak,
akik úgy magyarázzák, hogy a szerelme
egyre inkább lelkivé vált. Ám ezt cáfolja az
a tény, hogy milyen kimondhatatlan fájdalmat érzett akkor, amikor Lajos 1227-ben
keresztes hadjáratra indult. Mintha sejtette
volna a jövőt, Lajos ugyanis még útközben
megbetegedett és meghalt. A hírt alig merték közölni Erzsébettel, s mikor megtudta,
ezzel a kiáltással rohant végig a vár termein: ,,Jaj, Uram Istenem, most az egész világ meghalt számomra!’’
Lajos még életében ezt írta Erzsébetről:
,,Ha ez az egész hegy aranyból volna, akkor sem adnám oda érte az én Erzsébetemet!’’ Lajos távollétében Erzsébet befogadott a várba egy leprás beteget, sőt
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urának ágyába fektette, hogy állandóan
mellette lehessen és szolgálhassa. Egy váratlan pillanatban hazatért a férje. Jelentették neki a történteket, s Lajos szívében
egy pillanatra borzadás és rosszallás ébredt. Mikor azonban belépett a szobába,
,,Isten, az Úr megnyitotta belső látásának
szemét’’, és meglátta a tulajdon ágyában a
megfeszített Krisztust. ,,Lelkesen tekintett
Erzsébetre, és így szólt: Erzsébet, édes
nővérem! Ilyen vendéget igazán gyakran
fektess az ágyamba! Ezt nagyon meg kell
köszönnöm neked!’’
20 évesen, három gyermekkel megözvegyült. Még utolsó elválásukkor saját kezével hímezte a keresztet férje páncéljára.
Elárvulva a szegények gyámolítója lett.
Belépett a ferences harmadrendbe, marburgi Konrád lelki vezetése mellett. Az irgalmat gyakorolta ott, ahol nem talált irgalomra.
Konrád írta Erzsébetről IX. Gergely pápának: ,,Könnyek között kérte tőlem, engedjem meg, hogy házról házra járva koldulhasson. Amikor ezt megtagadtam tőle,
azt válaszolta: „Akkor olyat teszek, amit
nem tilthat meg nekem!” És nagypénteken (1228-ban), amikor az oltárok minden
ékességüktől meg voltak fosztva, a minoriták kápolnájának oltárára tette kezét, és
lemondott a saját akaratáról és a világ minden pompájáról. Amikor mindenről le akart
mondani, amije csak van, elhúztam az oltártól...’’

Halála után már négy évvel szentté avatták, egyik lányát, Gertrúdot pedig boldoggá avatták.
Gyermekkori játszótársa írta Erzsébetről: ,,Gyermeki szeretetével Szent János
apostolt választotta kedves szentjének.
Wartburgban ugyanis akkoriban az volt
a szokás, hogy évenként mindenki sors
húzással választott magának egy szentet, akit külön is tisztelt és próbált követni. Erzsébet megkérte égi barátját, hogy
a sorshúzás alkalmával mutatkozzék meg
neki. Az apostolok nevét egy-egy gyertyára írták, majd halomba rakták a gyertyákat,
és húztak belőlük. Erzsébet Szent János
gyertyáját húzta. Még egy próbát akartunk
tenni, ezért ismét összekevertük a gyertyákat, de ő másodszor, sőt harmadszor
is ugyanazt húzta ki. Attól a naptól fogva
semmit nem tagadott meg, ha Szent János
nevében kérték tőle.’’
Erzsébet körül lángra gyúlt az irgalmasság és az elesettek iránti hősies szeretet.
Legendák. csodák születtek a lába nyomán.
A Katolikus Egyház újra kezdi felfedezni
az irgalom jelentőségét. A lengyel Faustina nővér sugalmazása alapján II. János Pál
pápa a húsvétot követő vasárnapot az Irgalmasság vasárnapjának nevezte. Ferenc
pápa jövőre meghirdette az Irgalmasság
évét. Fülembe cseng egyik nyilatkozatának egy mondata a bűnös emberről: „Hogy
jövök én ahhoz, hogy megítéljem?”
Kerkovits Gábor

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai (évközi 33. - advent 2. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Nov. 15.

Dán 12,1-3

Zsid 10,11-14.18

Mk 13,24-32

Nov. 22.

Dán 7,13-14

Jel 1,5-8

Jn 18,33b-37

Nov. 29.

Jel 7,2-4.9-14

1Jn 3,1-3

Mt 5,1-12a

Dec. 6.

Jer 33,14-16

1Tessz 3,12 - 4,2

Lk 21,25-28.34-36
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Lourdes-i zarándoklat (2015. október 26-31.)
A lourdes-i zarándoklatunk terve már tíz
évvel korábban megfogalmazódott a szervezőkben. Ugyanis 2005 októberében Biáról egy zarándokcsoport utazott a kegyhelyre, és akik akkor eljutottak Lourdes-ba,
vágytak arra, hogy ismét eljussanak oda.
De talán nincs is olyan ember, aki ne szeretne ismét elzarándokolni a barlanghoz, a
lourdes-i jelenés helyszínére.
Lourdes a világ egyik legjelentősebb és
legismertebb kegyhelye. A Szűzanya 1858.
február 11-én jelent meg itt, egy barlang
előtt egy egyszerű kislánynak, Bernadettnek. Az első jelenést még tizenhét jelenés
követte. A jelenések helyén a sziklabarlangban egy forrás fakadt, melynek vize
mind a mai napig számtalan, csodás gyógyulás helyszíne. A Szent Szűz 1858. március 25-én Szeplőtelen Fogantatásnak nevezte magát. A barlang fölött bazilika épült
a Szeplőtelen Fogantatás, majd később a
Rózsafüzér Királynője tiszteletére is.
A Szent Anna Karitatív Alapítvány szervezésének köszönhetően idén októberben eljuthattunk a kegyhelyre csaknem
ötvenen.
Hétfőn kora reggel kezdtük meg hos�szú, kb. 2000 km-es utunkat Franciaország felé. Zarándokutunk első napján a
testi-lelki problémákkal küzdőkért, betegekért imádkoztunk, délelőtt a magyar

határt átlépve Szlovéniában, Slovenska
Bistricában szentmisén vettünk részt. Az
éjszakát egy olasz, tengerparti kisvárosban Varazze-ban töltöttük. Másnap folytattuk utunkat célunk felé, de félúton megálltunk a mindenki által ismert történelmi
városban Avignonban. Avignon a pápák
székhelye volt hosszú ideig a 14. században Róma helyett. Szent Didier (latin nevén Desiderius, aki a 4. században élt és
Langres püspökeként halt mártírhalált,
franciák kedvelt szentje) gótikus templomában volt számunkra szentmise, majd
tettünk egy rövid sétát a történelmi belvárosban, a pápai palota környékén. A késő
esti órákban érkeztünk meg hosszú utunk
végére, Lourdes-ba.
Másnap a jelenés barlangjánál szentmisével kezdtük a napot. Majd körbevezettek minket a kegyhelyen, meglátogattuk
a Rózsafüzér Királynője és a Szeplőtelen Fogantatás Bazilikáját, és a hatalmas,
földalatti Szent X. Piusz Bazilikát. Közösségünk kántora, Péter lehetőséget kapott arra, hogy megszólaltassa a Szeplőtelen Fogantatás Bazilikájának orgonáját.
Még a délelőtt folyamán az idegenvezetőnk megmutatta nekünk a házat és a cellát, ahol Szt. Bernadett élt szüleivel, majd
a kisváros plébániatemplomát. A délután
nagy részét mindenki a kegyhelyen töltötte
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egyénileg, egészen a négy órakor kezdődő keresztútig, amikor zarándokközösségünk imádkozva végigjárta a lourdes-i keresztutat. A stációk különlegessége, hogy
ember nagyságú szoborcsoportokkal jelenítik meg Jézus szenvedéseink állomásait.
Számunkra, magyarok számára külön érdekesség az, hogy a X. állomást magya-
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rok állítatták 1912-ben, az I. világháború és
Trianon előtt. Itt elhelyeztük koszorúnkat.
Napunk zárásaként részt vettünk az esti
gyertyás körmeneten nemzetünk zászlajával nemzetünkért imádkozva.
Csütörtökön a Crux Gloriosa-kápolnában tartott misét számunkra Péter atya.
Majd a napot mindenki különféleképp töltötte el: néhányan a délelőtt
folyamán
meglátogatták
Lourdes lovagvárát, voltak,
akik délután siklóval „megmászták” a Pireneusokat.
Közösségünk több tagja a
barlang melletti fürdőházakban alámerült a forrásvízbe. Közülünk sokan a
barlangnál, a kegyhelyen
töltötték az egész napot. Az
estét ismét gyertyás körmenettel zártuk több száz, különféle nemzetiségű zarándokkal együtt.
Másnap kora reggel a
Szent Gábriel-kápolnában
tartott szentmisével búcsúztunk el Lourdes-tól.

Hazafelé eltöltöttünk néhány
órát Carcassone várában,
mely Európa
legnagyobb
épen maradt,
13.
századi
középkori városa. Az olasz
Diano Marinában pihentünk
meg éjszakára, ahol finom vacsorával fogadtak minket éjjel egy órakor. Szombat
reggel korán ébredtünk, hiszen még hazáig kb. 1100 km állt előttünk. A késő éjjeli
órákban érkeztünk haza Biatorbágyra sze-

rencsésen, hiszen utunkat a
Szűzanya végigkísérte.
Köszönettel
tartozunk
elsősorban a
szervezőknek
az út megszervezéséért, az
Alapítványnak
a támogatásokért, hálával azoknak, akik közös imádságainkat vezették, kántorunknak, az énekek
összeállításáért és vezetéséért, Péter atyának a szentmisékért.
M.E.M.

Aki szépen énekel...
Ahogy az ősz beköszönt, s közeleg a
tél, egyre jobban az elmúlás felé fordulnak (lelki) szemeink. Ilyenkor nemcsak elhunyt szeretteink jutnak eszünkbe, hanem
el-elgondolkozunk saját magunk életén
is. Sem a napot, sem az órát nem tudjuk,
ezért nem korfüggő az, hogy mérlegelnünk
kell: ha most megjelenne az Emberfia angyalai kíséretében, vajon jobbjára állítana
engem?
Amikor Isten magasztalása hangzik el
ajkunkról a Sanctusban, ujjong a szívünk,
hiszen dicsősége betölti a mennyet és a
földet. De ugyanígy örvendez a lelkünk akkor is, amikor a zsoltáros szavaival imádkozzuk: „Telve van a föld az Úr irgalmával.”
Isten, akinek irgalma végtelen, aki nem
akarja, hogy akár csak egy is elvesszen,
aki minket határtalan, számunkra föl nem
fogható, szűnni nem akaró szeretettel vesz
körül, üdvözíteni akar bennünket.
Jézus, aki a keresztfán kínhalált halt értünk, társunk a kereszthordozásban.
A Szentlélek pedig, aki képes arra, hogy
kisöpörje a bűnt lelkünkből, és ott tüzet
gyújtson Isten magasztalására és a feltétel nélküli embertársi szeretetre, megerősít
bennünket a krisztusi úton.

Amikor imádkozunk, kimondott (vagy ki
nem mondott) szavainknak van szélessége és magassága. Az előbbi arra utal, hogy
lehet sok mondandóm Istennek, de előfordul, hogy csak egy röpimára van időm. Az
utóbbi pedig elárulja, hogy vajon szívemből jön az ima és az égig emelkedik, vagy
csak elmondom a megfelelő szavakat, s
aztán hagyom, hogy történjen valami.
„Áldj meg minket Jézus, kik itt egybegyűltünk (H 269.), a te áldásodban, kérünk,
legyen részünk, ajándékod közöld bőven
vélünk. Ne hagyj minket, híveidet, szentség nélkül világból kimúlni.”
Szokatlan módon csak egyetlen vers�szakból áll ez az ének, de mégis rövid és
tömör mélységében magában foglalja a lényeget! Imádkozzuk szívből!
Istenünk, Szent Fiad, Jézus csodálatos szeretetből életét áldozta, s a keresztfán magasba emelve odaadta önmagát értünk; majd vér és víz ömlött
sebhelyéből, mely átszúrt oldalán nyílott, hogy onnét jöjjenek létre a szentségek, melyekkel egyházát élteti… Kérünk, ne engedd, hogy a szent útravaló
nélkül távozzunk e világból! Ámen!
Szalai Péter
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Életünk országútján…
Életem országútját járva a 65. kilométernél Béla atyával beszélgetve – gondoltam
egy nagyot, kértem a Szentlelket, hogy segítsen. Segített. Megvalósult álmom! Családommal, barátaimmal, Herceghalom
Prohászka Imaszövetség tagjaival együtt
életem 70. kilométerének megtételét Rómában ünnepeltük.
Egy szép vasárnap este, a hold fénye
által kísért hosszú 1250 km-es útra indultunk. A meglepetés itt kezdődött: Kovács
Annus néni mondja, álljunk meg, a házánál
Ő meglepetést hoz. Hát volt meglepetés
Rómában a Szent István Zarándok Házba
kis csapatunk egy egésznapi út után fáradtan leülve, elmondta étkezési imáját, és
lám, az asztalon „nyírségi töltött káposzta”
gőzölög. Annus néni – igazi meglepetése.
Szállásunkon korán ébredve zarándokcsapatunkat beszállították a Szent Péter-bazilikához. A világ minden tájáról jött
zarándokok lelkipásztorukkal vezetve az
egyes oltároknál szentmisét mutattak be.
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Várakozva, hogy a Magyarok Nagyasszonya-kápolnába beléphessünk, megkaptuk
a Szentlélek ajándékát, hogy szentmisénk
fent, a bazilikában lehetett, a családapák Szent József-oltáránál. A szentmisét
dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök 11
pap és a velünk utazó Pataki András diakónus atyánk társaságában mutatta be.
Számomra életem legszebb ajándéka a
Teremtőnktől, hogy születésnapomat itt
ünnepelhettem e szentmisében. E szentmise alatt köszönetet mondtam Mária égi
édesanyánknak, hogy szüleimet a II. világháború poklában megőrizte – édesapám
páncélos volt, édesanyám menekültként
áldott állapotban az ausztriai Poking városában hadifogságban – köszönöm
Édesanyámnak, hogy hazahozott, és magyarnak születhettem. Hálát adtam, családomért feleségemért, gyermekeimért,
barátaimért, hívatásomért és imádkoztam
nem barátaimért is. Miatyánkot elmondva
- közösen adtunk hálát mindazért, amit ed-

– a Szűzanyánknak a Santa Maria Maggiore-templomban (Havas Boldogasszony)
mindazért, amit zarándok csoportunk kapott lelkiekben. Köszönetet mondok feleségemnek, Csillának – az ajándékért, amit
e templomban Szűzanya szobra előtt Tőle
kaptam: egy „Miatyánk” teljes szövegét
tartalmazó „jegy”-gyűrűt. 47 éves házasok
vagyunk, nem tudom lesz-e még arra kegyelem, hogy 50. házassági évfordulónkon
eljöjjünk-e templom falai közé – fogadja el
ezt a római zarándoklatot egy – jelképes
50. évfordulós nászútnak. Béla atyánk itt e
templomban akkor megáldott minket.
Szeretettel indultunk negyedik napunkon haza megállva – egy ebédre – Orvietó
falai között. Emlékezve egy öt évvel ezelőtti
útra, ahol fogadott bátyám Andrész Mátyás
és kedves felesége velünk volt. Meglepetésünkre a fogadós néni – emlékezett ránk,
és olyan finom olasz ebédet kaptunk, amiért „újból érdemes lenne kimenni Orvietóba” – hallva Béla atya
– immáron - klasszikus mondáÜnnepi koncert
sát: „Pista, együnk valamit!”. SzeKrisztus Király
retnék mindenkinek tiszta szívből
köszönetet mondani mindazért a
vasárnapján
sok szép emlékért, mellyel feleségemet, Csillát és engem, csaIdőpont:
ládomat 1968 óta Herceghalmon,
2015. november 22. 18 óra
Bián és Etyeken – megajándékozHelyszín:
tak. „Tudjátok: merjetek nagyot
álmodni és kérni, mert megadatik”
Biai Szent Anna-templom
– hangzott el Rómában, a búcsú
szentmisében Béla atya homíliájáKözreműködik:
ban. Szeretettel és tisztelettel:
Szűz Mária Szent Neve Szkóla
Lányi István
(vezényel: Szabó Ágnes)
Jelentkezés szentségek
Biai Szent Anna Kórus
felvételére
(vezényel: Szalai Péter)

digi életünkben köszönhetünk. Az örömteli
délelőtt után egy nagyon kellemes délutánt
töltöttünk a Vatikáni Múzeumban, ahol nagyon büszke voltam kis húgomra, Síkné dr.
Lányi Cecíliára, aki részese lehetett annak a
magyar munkacsoportnak, aki a Sixtus-kápolna felújításakor kint dolgozhatott – ők
készítették el az új világítás szakmai szoftverét. Igen, Cili testvéremnek megadatott,
hogy a mennyezet freskóján „megfoghatta
a teremtő Isten ujját”. Este hazaérve szállásunkra a Zarándokház ünnepi vacsorával
fogadott minket. E szép este után másnap
zivataros esőre ébredve – készülve Szentatyánk audienciájára –mindenki útra kelt
a Szent Péter-bazilika előtti térre. Kapok
egy telefonos e-mail-képet, ahol testvérem fiának felesége, Szílvia megköszöni
azt, hogy – református létére – a Jó Isten
nagy kegyelmét adta: Ferenc pápától három méterre lehetett. Ekkor adtam hálát

Mindenkit nagy szeretettel
várunk a koncertre
és az azt követő agapéra!
A belépés díjtalan!

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: 1110100275013774-36000001.
– A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány új számlaszáma: 1040046350526774-83901001 (K&H Bank
Zrt.).
– November 22-én, Krisztus Király
vasárnapján 18 órakor közös koncertet ad a Szent Anna Kórus és
a torbágyi Szűz Mária Szent Neve
Szkóla gyermekkórus a templomban. A koncert után agapé lesz a
plébánián.
– November 22-én lesz gyűjtés a Karitász javára.
– Adventben minden kedden és pénteken roráté szentmise lesz a templomban reggel 6-kor. A résztvevőket a szentmise után reggelivel
várjuk a plébánián.
– Az idei adventben is lesz lelkigyakorlat, december 7-től három egymást követő hétfőn este 6-kor mindenkit szeretettel várunk az etyeki
templomban

Bibliai rejtvény
Árpád-házi Szent Erzsébet
A keresztrejtvény kitöltése után olvassuk
össze a szürke négyzeteket. A megfejtésben
Szent Erzsébet egyik fő tulajdonságát kapjuk.
1. 
Kétszáz évvel korábban volt égi születésnapja, mint Erzsébetnek
2. Édesapja
3. Édesanyja
4. Itt született
5. Férje
6. Gyermekeinek száma
7. Itt élt családjával
8. Ennek a szerzetesrendnek a tagja lett
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében
adják le november 29-ig! A helyes megfejtők
között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent
Anna Alapítvány támogatásával. Az előző szám
helyes megfejtése:
1. Nikodémus,		
2. Zákeus;
3. Bartímeus;		
4. Lévi (Máté);
5. Keresztelő Szent János

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. december 6.
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