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Jézus mellénk állt
Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: „Nem ragyogó fény közt nyugoszik…”.
A ragyogás, az ünnepi fény valóban mes�sze esett a betlehemi istálló kiábrándító
ridegségétől. A betlehemi idill, amit ilyenkor otthonainkban, a templomokban vagy
a köztereken felállítunk, könnyen feledteti
azt a tényt, hogy Jézus születésének helye
egy állatok tartására szolgált barátságtalan barlang volt, és azok a kedves egyszerű pásztorok, akiknek tréfás beszélgetése
szintén része lett a karácsonyi ünnepnek,
annyira a társadalom alján álltak Jézus korában, hogy egy magára valamit adó zsidó
nem is nagyon érintkezett velük. És hiába
a három királyok látogatása, mély értelmű
mesés keleti ajándékai, a karácsonyi ünnepkörnek az üldözöttség is a része lett,
a menekülés Egyiptomba, és az aprószentek szörnyű halála. Rövidlátó az a feltételezés tehát, ami a karácsonyi ragyogásból
szűrődhet ki, miszerint Jézusnak könnyű
volt a helyzete, mert születését angyalok
éneke kísérte, pásztorok, bölcsek ajándékai tették pompássá, és persze ott volt
neki az Atya, akivel nyilvánvalóan bensőséges kapcsolata volt, ott állt mellette a jó
Szűzanya, valamint a jámbor Szent József.
És rövidlátó az a szemlélet is, ami nem veszi észre a megtestesülést kísérő isteni irgalmat: hogy nem véletlen az, hogy ott,
a csillagvilágította betlehemi éjszakában
épp a társadalom peremén álló pásztorokat szólított meg az angyal: „Ne féljetek!”;
hogy egyszerű, kétkezi munkából élő házaspár családjába született a Megváltó,
nem ragyogó palotában, fejedelmi bíbor-

ban; és hogy nem előkelő zsidó főpapok
köszöntötték, hanem messziről érkezett,
pogány tudósok. Mindez azt jelzi, hogy Jézus nem egy társadalmi réteg megváltója,
még csak nem is egyetlen nép megszabadítója, hanem mindnyájunké, függetlenül
a társadalmi vagy anyagi állapottól, származástól. A kereszténység terjedésének
ez volt az egyik legfontosabb mozgatórugója: nincs lényegtelen ember, Jézus mindenkit magához vonz: zsidót és pogányt,
szegényt és gazdagot. Jó példa erre Szent
Pál levele a gazdag Filemonhoz, akit arra
kért az apostol, hogy bocsásson meg szökött rabszolgájának, aki immár testvére
lett Krisztusban.
Isten maga az irgalom. Ezért nem feledkezhetünk meg arról, hogy elsősorban a
legelesettebbekhez hajol végtelen szeretetével. Az Egyház akkor élte legválságosabb időszakait, amikor elöljárói ezt figyelmen kívül hagyták. És persze az Egyház
történelmének azok a legszárnyalóbb évtizedei, amikor meg tudta szólítani az elesetteket: amikor fellépett Assisi Szent
Ferenc, Szent Domonkos vagy a nyugati
egyházszakadás után Néri Szent Fülöp és
az irgalmas rendet alapító Istenes Szent
János. Most, az irgalmasság évében a
Szentatya ezt a lelkületet várja tőlünk: ismerjük fel a szükséget szenvedőket, a nélkülözőket, az elesetteket! Hívjuk vissza
őket az Egyházba! Álljunk melléjük, ahogy
a mai evangélium tanúsága szerint Jézus
is mellénk állt a Jordán partján: „amikor a
nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett”!
Géczy Árpád

„Új osztás, friss remények”
Ezek a tarokkosok tudnak valamit! Egyegy leosztás után a játékosok gyakran
nem irodalmi stílusban bírálják partnereik
játékát. Közben az osztó megkeveri a paklit. Aki a játékosok közül megunja a játékostársak bírálatát, a címben jelzett mondattal vet véget a vitának.
Új osztás, egyenlő esélyek. Tiszta lappal
indul újra mindenki.
Új naptári évet kezdünk. Új fogadalmakat teszünk. Ezentúl nem iszom, vagy nem
dohányzom, életmódot váltok. Bár teljesen
értelmetlennek tűnik a Föld nevű bolygó
pályájának egy szakaszához kötni a megújulást, értelmet ennek a számmisztika ad,
eggyel nőtt a naptári évek száma. Ami persze megint csak egy önkényesen megadott időpont.
A megújulni vágyás egyenlő az emberiséggel. De egyidős annak a belátása is,
hogy ez bizony nem megy. Évente újra és
újra megpróbáljuk, hogy néhány nap múlva feladjuk. Ilyenkor csak a remény marad, ha mi nem, hát legalább a gyermekeink vagy az unokáink. Mint Vörösmarty
Mihály írja:
A gyülöletnél jobb a tett,
Kezdjünk egy újabb életet.
Legyen minden magyar utód
Különb ember, mint apja volt.
Az igazi újrakezdéshez nincs szükség a
csillagászat által meghatározott időpontra. Nekünk időtlenül megadatott erre a lehetőség a szentgyónás formájában. Hinni
kell, hogy letehetjük terheinket, tiszta lappal folytathatjuk életünket. „Új osztás, friss
remények.”

Hinni kell, hogy bár tudjuk, hogy egyedül
képtelenek vagyunk rá, van segítségünk. A
Mindenség oka és Teremtője kezét nyújtja.
A lényeg a válaszunkban van:
Egyetlen
ismeret
van,
a

többi
csak toldás: Alattad a föld, fölötted
az ég, benned a létra. (Weöres Sándor)
Nekünk évente két alkalom is kínálkozik a magunkba nézésre, a tiszta lappal
történő újrakezdéshez. Az új osztáshoz.
Mindkét alkalom a két legnagyobb egyházi ünnephez, pontosabban az ünnep előtti
készülődéshez kapcsolódik.
Ádventben és nagyböjtben lilába, a bűnbánat színébe öltözik a szentmise. Alkalom
az adósságaink törlesztésére. A Miatyánkban magyarul így imádkozzuk: „bocsásd
meg vétkeinket”, de a latinban az adósság
(debitum) szó szerepel, engedd el adósságainkat: „dibitte nobis debuta nostra.”
A karácsony értelmét a húsvéti áldozat
adja meg.
Most karácsony után imádkozzuk együtt
Arany Jánossal:
Nincs végezve itt még a cikk,
Folytatása következik:
Én-Uram, légy én szerkesztőm,
Új folyamban újrakezdőm.
Kerkovits Gábor

Év végi statisztika
Egyházközségünkben 2015-ben 31 keresztelő és 39 temetés volt. 24 gyermek
lett elsőáldozó. Templomunkban ebben az évben 2 pár kötött házasságot.

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: 2016. február 8.
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Kerítésépítés
gátat vet az illegális szemétlerakásoknak,
és rendezettebbé teszi temetőnk környezetét. Köszönjük a támogatók segítségét
és az építésben részt vevők munkáját!
Az egyházközség képviselő-testülete

Fotó: Puskás Bálint

Fotó: Andrész Zoltán

November végén, a tél beállta előtti utolsó pillanatban megépült a temető
megrongálódott kerítésszakasza. A célzott
adakozásból, valamint a Biai Szent Anna
Karitatív Alapítvány támogatásával és közösségi munkával helyreállított kerítés

Aki szépen énekel...
Január 6-án, vízkereszt napján ünnepli az Egyház a három királyokat: Gáspárt,
Menyhértet és Boldizsárt. Bár királyok voltak ők, s mindenük megvolt, ami pénzzel
megvehető, mégis hiányzott az életükből
valami vagy valaki. S mert jelet kaptak, miszerint a Megváltó megszületett, még a
messzi keletről is elindultak, hogy hódoljanak a királyok Királyának.
A három napkeleti bölcs példája okán
érdemes elgondolkoznunk: mi vajon keressük életünkben Jézust? Akarjuk őt egyre jobban megismerni? Akarunk egyre inkább hozzá hasonlóvá válni?
Manapság sajnos sokan megelégednek
azzal, ha anyagi helyzetük rendben van.
Legyen meg a mindennapi kenyér, meg
egy kicsivel több is. Kincseket gyűjtögetnek, de ezektől lelkük nemhogy szebb, de
még inkább fakóbb lesz. És nem veszik
észre azt, akire igazán szükségük van. Nekik aztán 7 csillag is kevés volna, hogy rá-

ébredjenek: az igazi boldogságot nem a
pénz adja meg.
„Fényességes ez a mai nap, éneket
mondjunk a mi Urunknak. Szívünk hozzuk,
mi is ma, hívek; gyermeki szívet, színarany
hitet. Mint a tömjén szálljon énekünk, csorduló mirrha szent szeretetünk.” (ÉE 60.)
A jászolban fekvő Jézus ránk mosolyog.
Nem azért, mert aranyat vagy más drága
ajándékokat vár tőlünk. Csak annyit kér,
hogy legyünk újból gyermekek. Ahogyan
Jézus földi életének még legkeményebb
óráiban is ki tudta mondani, hogy „legyen
meg a Te akaratod”, úgy nekünk is, bármily
nehéz, ki kellene tudni mondani szívből ezt
a mondatot, s rábízni magunkat az Atyára,
aki mindent megad, amire szükségünk van.
A gyermek Jézus irántunk való végtelen,
túláradó szeretete sarkalljon bennünket
arra az Új Évben, hogy Istent egyre jobban
szeressük!
Szalai Péter

3

Püspök atya előadása a biatorbágyi MÉCS-csoportoknak
December 5-re lelkigyakorlatot szervez- sért való élet? Azt, hogy már nincs két kütünk a biatorbágyi mécseseknek, amit lön élet. Nincs két külön ember. Egy ember
Spányi Antal püspök atya vezetett.
van és e szerint kell élni. Nem fizikai érteA megnyitó szentmise után előadást lemben mindenhova együtt menni, hanem
tartott, amelynek témája: mitől lesz erős a szívünkben, lelkünkben hordva a másiés tartós egy házasság? Sok a fiatal a kat. Örömünket mások boldogságában
MÉCS-családok között, majdani gondok megtalálni – minden boldogság titka.
megelőzéséhez tehát izgalmasnak ígérkeMegelégedni azzal, ami van. Ne a világzett a program. Hasznos útravalót vártunk hoz szabjuk magunkat. Ne másokhoz haés kaptunk Püspök atya előadásában.
sonlítgassunk. Ne engedjük, hogy az elégeA családi élet karizmáját minden nap detlenség befészkelje magát a lelkünkbe.
gyakorolni kell, hinnünk kell ennek erejéSzeretetközösség megélése: jót cseben. Ahogy megkaptuk a hivatást (család- lekszünk egymásért és erre a gyermekeinban élés, mint életállapotbeli hivatás), úgy ket is meg kell tanítanunk.
megkaptuk mellé az isteni kegyelmet, a
Örülni minden kis apróságnak – ezzel
karizmát. Mindenki megkapja az út elején, együtt kimondani azt is, ami fáj. Megbeott az oltárnál. S ahogy múlik az idő, egy- szélni. E kettőnek párhuzamosan benne
re nagyobb szükség lesz rá. Rajtunk múlik, lenni a házasságban. De ne feledjük: jóvá
hogy felszítjuk-e a kegyelmet magunkban. szidni senkit se lehet, jóvá szeretni igen.
Nyilván nagy különbségek lehetnek két
A magával ragadó előadás végén példaember között kultúrában, műveltségben ként állította elénk a magyar Szent Csalástb., ahhoz kell az isteni kegyelem, a kariz- dot: Szent István, Boldog Gizella és Szent
ma, hogy összecsiszolódjunk. A szentsé- Imre közösségét, ahol szintúgy megvoltak
gi kegyelem akkor hat, amikor szükségünk a gondok, de hittel, szeretettel és odaavan rá. Ha valamit egyedül is elbírok, mi- dással felül tudtak ezeken emelkedni.
nek a segítség? De ha emberi erőnk kevés,
Az előadás alatt persze felgyűltek a kérakkor ott van a kegyelem, és ezt be kell dések, ezeket a végén föltettük, majd szeszámítani az életünkbe.
mélyes beszélgetésre, gyónásra is lehetőAhogy a testben is más a feladata a ség volt.
kéznek és a lábnak, úgy a családban
Tanulságos, felemelő, elgondolkoztamindenkinek más a feladata. Nem a be- tó és fantasztikus – ilyen volt Spányi Antal
vásárlásra kell gondolni. Az asszony a püspök atya előadása.
tűzhely, a férfi a biztonság, a megtartás.
Bozsó Edit
Mit jelent a családban
a szolgálat? A másik
kedvének
keresése.
Odaajándékozott élet:
magunkat a másiknak.
Tegyük fel magunkban a kérdést: milyen
embert ajándékozok
annak, akit szeretek?
Mert olyanná kell magamat nevelni.
Mit jelent az egymá-
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Fotó: Bozsó Edit

Egymásért való élet

A Biai Szent Anna karitatív Alapítvány 2015. évi beszámolója
Egyházközségünkben működő Alapítvány az elmúlt évet is gazdag programokkal, eseményekkel töltötte meg. Köszönet a nagylelkű támogatóinknak, akik megfelelő hátteret
nyújtottak céljaink eléréséhez, és így az eltervezett feladatok nagy részét sikeresen oldottuk meg.
Mindenki találhatott számára megfelelő kikapcsolódást, közösségi élményt adó eseményt, testi-lelki, szellemi feltöltődést nyújtó programokat.
Bevételünk ( 4 365 500 Ft) a következő forrásokból:
Önkormányzati pályázat: .............................................. 400 000 Ft
„Alapítvány a közjóért” pályázat: ............................... 3 000 000 Ft
13 egyéni adomány:...................................................... 875 000 Ft
Templomunk búcsúja napján befolyt adomány: ............ 90 500 Ft
Kiadásaink (4 048 813 Ft):
Zarándokutak: Lourdes, Székesfehérvár,
Mátraverebély-szentkút, Makkosmária:..................... 2 218 301 Ft
Közösségek támogatása:
Kihangosító: ................................................................. 160 100 Ft (egyházközség)
Templomi gyertyák: ........................................................ 24 960 Ft (egyházközség)
Nyomtató: ....................................................................... 70 080 Ft (Forrás)
Zongora: ....................................................................... 166 900 Ft (Szent Anna kórus)
Táborok:
Ministráns ..................................................................... 101 999 Ft (Iszkaszentgyörgy)
Cserkész:....................................................................... 101 040 Ft (Gödöllő)
Mécs ............................................................................. 400 000 Ft (Balaton felvidék)
Karitatív célra: ............................................................... 595 252 Ft
(krumpli, alma, méz, Béres-csepp, édességek)
Üdülési jog kiváltása:....................................................... 65 780 Ft
Temető kerítésének kijavítása, pótlása:........................... 46 000 Ft
Év végi záró egyenlegünk:.......................................... 563 712 Ft
A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány hálásan köszöni a felajánlott adó 1%-át (2014es évről: 183 844 Ft), egyéb nagylelkű adományt és minden önkéntes segítséget, amivel
munkáját tartalmasabbá, színvonalasabbá tudta tenni mások örömére, hasznára. Sokat
köszönhetünk azoknak is, akik imával segítettek bennünket. Mindannyiukért továbbiakban is havonta szentmisét mondatunk.
Számlaszám:
Adószám:

K & H Bank, 10400463-50526774-83901001
18688973-1-13

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk csak egy csepp a tengerben.
Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.” (Teréz anya)
Tisztelettel és 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.
- Kedden este szentségimádást tartunk a
templomban egyházközségünkért és hazánkért.
- A hónap 1. és 3. péntekén a szentmise
után szentségimádás van a templomban.
- Az irgalmasság évében minden hónap
első vasárnapján 15 órakor az Isteni Irgalmasság tiszteletére közösen imádkozunk
a templomban.
- 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.
- Január 24-én vasárnap 15 órakor a plébániai közösségek találkozója lesz a plébánián.
- 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.).
- Idén a nagyböjt február 10-én kezdődik.

Bibliai rejtvény
Az irgalmasság szentjei
Rejtvényünkben a meghatározások alapján fel kell ismerni azokat a szenteket, akik az
irgalmasságot hősi fokon gyakorolták.
1. Szemorvos volt, betegei a szegények orvosaként emlegették:
2. Olasz szent, csellengő gyermekeket karolt fel, rendet alapított, amelyet példaképéről,
Szalézi Szent Ferencről nevezett el:
3. Magyar szent, a szegények védőszentje, Árpád-házi királylány:
4. Magyar püspök volt, asszonyokat vett védelmébe a rájuk törő szovjet katonáktól:
5. 16. századi szent, a Betegápoló Irgalmasrend alapítója:
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le február 7-ig! A helyes megfejtők
között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejtése: 23+1962+16+8+6=2015

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai (évközi idő 1 – 5. vasárnap)

Jan. 10.

Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Iz 42,1-4.6-7

ApCsel 10,34-38

Lk 3,15-16.21-22

Jan. 17.

Iz 62,1-5

1Kor 12,4-11

Jn 2,1-11

Jan. 24.

Neh 8,2-4a.5b.8-10

1Kor 12,12-30

Lk 1,1-4;4,14-21

Jan. 31.

Jer 1,4-5.17-19

1Kor 12,31–13,13

Lk 4, 21-30

Febr. 7.

Iz 6,1-2a.3-8

1Kor 15,1-11

Lk 5,1-11
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