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Jézussal a hegyen
Történelmi időkben az emberek misztikus titkok helyszínének, istenek lakóhelyének vagy erdei szellemek otthonának
gondolták a hegyet. A hegymászók számára a hegy kihívást jelent, egy akadályt,
amit le kell győzni, és ezért magukat nem
kímélve, óriási erőpróbával, anyagi ráfordítással és sokszor életük veszélyeztetésével próbálják meghódítani a csúcsot. A
hegy a természetjárók
kiemelt célpontja is, lehetőség, amelyen keresztül rácsodálkozhatunk a teremtett világ
szépségére. A hegy évszázadokon keresztül a
biztonságot jelentette,
amire várat építettek,
hogy védelmet adjon a
menedéket keresőknek.
Kolostorok is épültek a
hegyre, és az ott lakó
szerzetesek a nyüzsgő
világ fölött meglelték Isten békéjét.
A Szentírásban is fontos szerepet tölt be
a hegy: Mózes a Sínai-hegyen kapja meg
a kőtáblákat, Jeruzsálemet hegyre helyezi
Dávid, Jézus hegyen hirdeti meg szeretetprogramját - Isten országát, a mai evangéliumban pedig a Tábor-hegyen megmutatja
Isten dicsőségét a színeváltozás csodájában, majd nagypénteken hegyre viszi fel
keresztjét is, hogy meghaljon értünk, életét
adja a világ bűneiért. A hegy a Bibliában az
Istennel való találkozás helyszíne.
Az evangéliumban olvashatjuk, hogy
Péterre, Jakabra és Jánosra mennyire

mélyen hatott a színeváltozás hegyén átélt csoda. Nem is akartak elmenni onnan:
„Mester, jó nekünk itt lenni!” Azt gondolom, minden hívő ember életében van ilyen
„Tábor-hegy”, ahol megtapasztaljuk Isten
jelenlétét, és ahonnan nem is akarunk elszakadni. Isten szeretetének megtapasztalása olyan esemény, ami erőt ad azokban a napokban, amikor
küzdelmeinkben, gyarlóságunkban messze kerülünk az istenélmény
hegyétől. Mert sajnos
nem mindig lehetünk a
„hegyen”: a zsoltáros is
a mélyből, a halál völgyéből kiált Istenhez irgalomért, és bizonyára
mindenki számára átélt
esemény az is, amikor a
saját bűnünk sodor le a
lelki béke isteni hegyéről. Ilyenkor aztán vis�szavágyunk Isten közelségébe, hogy az átélt
istenszeretetet újra megtapasztalhassuk.
Nagyböjtben a „Szent Hegyre” vezető
ösvényt járjuk. Újra át akarjuk élni a húsvéti
csodát, megváltásunk örömét, Krisztussal
való találkozásunk békéjét. Szerencsére
megvannak az eszközeink, ahogy a hegymászót is segíti a térkép, tájoló és a felszerelés. A mi segítségünk nagyböjti utunkon
az imádság, a böjt és az alamizsna. Adja
Istenünk, hogy célt ne tévesztve, a nagyböjti felkészülés által eljuthassunk húsvét
ünnepi hegyéhez, Jézussal való találkozásunk öröméhez.
G. Á.

Kupakgyûjtés Mátéért
Fritz Máté Bence 3 éves. Születésekor oxigénhiányos állapot alakult ki, és agyi károsodása miatt jelenleg sem ülni, sem állni,
sem beszélni nem tud. Családja mindent
megtesz a kisfiú állapotának javulásáért, a
károsodott agyi területek fejlesztéséért.
A Székesfehérvári Katolikus Karitász felhívásához a BIAI KARITÁSZ CSOPORT is
csatlakozott, és kupakgyűjtésbe kezdett.
Kérünk mindenkit, hogy ne dobják el az
üdítős palackok, ásványvizek műanyag ku-

pakjait, hanem gyűjtsék össze, és adják le
a kijelölt helyeken: plébánián a fogadóórák
idején, a téli kápolnában vagy a templomban
a kórus feljárónál kihelyezett dobozokban.
Ezáltal az elvégzendő 3 műtét költségeinek
az előteremtéséhez járulhatunk hozzá.
Április végén az összegyűjtött kupakokat leadjuk az egyházmegyei karitászba,
akik a gyűjtött mennyiségért kapott összeget eljuttatják a családhoz, így esélyt adva
Máténak a gyógyulásra.

Gregorián nap
Február utolsó szombatján Gregorián nap
volt a biai plébánián. Meghívott előadóként
a Gregorián Társaság titkárát, Ruthner Judithot köszönthettük. A kurzuson végül 16an vettünk részt, amelynek témája az egyház ősi kincse, a gregorián ének volt.
Elsőként megismertük ezen egyházzenei műfaj rövid történetét, főbb jellemzőit,
hanyatlásának okát és
következményeit. Majd
meghallgathattuk,
mit
is írtak a korábbi pápák
a gregoriánról, s hogy
korunk egyházatyái is
szorgalmazzák
ezen
ének ápolását, hiszen kizárólag ebben található meg legtökéletesebben a musica
sacra három ismérve: szent, egyetemes és
művészi. A bevezető gondolatok, azt gondolom, maximális mértékben meggyőztek mindnyájunkat arról, hogy a gregoriánt
ápolni kell, hisz olyan közel emeli szívünket Istenhez, amelyre más stílusú ének
nem képes.
Ezután jött a gyakorlat, amely nemcsak
éneklésből állt, hanem megtanultunk gregorián zenei jeleket (neumákat) is írni. Rendkívül érdekes dologra döbbentünk rá: a
neumák finom, kecses írása visszahatott
az éneklésünkre. Hisz annak idején a kódexekben is tulajdonképpen ezek a jelek
mutatták meg, hogyan is kell énekelni he-
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lyesen az adott dallamot. De hogy men�nyivel könnyebb énekelni, ha írni is tudjuk,
és nemcsak a karvezető kézjeleit követjük,
azt mi sem gondoltuk volna.
A délután során több ízben hallgattunk
gyönyörűen szóló kórusokat is, amelyek
énekei a Váci Nemzetközi Gregorián Fesztiválon kerültek rögzítésre. Szívet melengető
volt hallgatni ezeket a
lágyan megformált, kifinomult gregorián tételeket, s megéreztették
velünk, hogy az Egyház
nem ok nélkül beszél a
gregorián Istent dicsőítő és a hívek lelkét Őhozzá emelő fontos
szerepéről.
A kurzus végén pedig játékos formában
foglaltuk össze eddigi ismereteinket.
A gregorián ének a liturgiából született,
mivel tulajdonképpen azt énekli meg. Így
nem is történhetett volna másként, minthogy amit aznap megtanultunk, el is énekeljük az esti herceghalmi szentmisén. Így
lett méltó a befejezése a napnak, mely
után megállapítottuk, hogy gregorián énekelni azt jelenti: teljesen átadni magamat
Istennek, lelkemet hozzá emelni, és az
énekelt imádságban kicsit megérezni a
mennyország örök és végtelen boldogságának előízét.
Szalai Péter

Verskápolna
Böjtmáshava, március
Nagyböjtben vagyunk, húsvétra készülünk. Az év során perben, haragban, háborúban vagyunk az Úrral. Miért engedi
a szenvedést, a betegséget. Miért tartja
titokban létünk értelmét, miként Babits is
kérdezi: „Miért nő a fű, hogyha majd leszárad / s miért szárad le, ha újra nő? Rendezni kéne végre közös dolgainkat (József
Attila). A nagyböjt a csönd, a magunkba
fordulás ideje. Béküljünk ki Istennel!
Ady Endre:
IMÁDSÁG HÁBORÚ UTÁN
Uram, háboruból jövök én,
Mindennek vége, vége:
Békíts ki Magaddal s magammal,
Hiszen Te vagy a Béke.
Nézd: tüzes daganat a szívem
S nincs, mi nyugtot adjon.
Csókolj egy csókot a szívemre,
Hogy egy kicsit lohadjon.
Lecsukódtak bús, nagy szemeim
Számára a világnak,
Nincs már nekik látnivalójuk,
Csak Téged, Téged látnak.
Két rohanó lábam egykoron
Térdig gázolt a vérben
S most nézd Uram, nincs nekem lábam,
Csak térdem van, csak térdem.
Nem harcolok és nem csókolok,
Elszáradt már az ajkam
S száraz karó a két karom már,
Uram, nézz végig rajtam.
Uram, láss meg Te is engemet,
Mindennek vége, vége.
Békíts ki Magaddal s magammal,
Hiszen Te vagy a Béke.

Templomunkat bemutató
helytörténeti füzet készül
A Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány
„Helytörténeti füzetek” sorozatában „A
biai Szent Anna-templom” címmel egy, a
templomunkat bemutató kiadvány megjelenését tervezi.
Ehhez kérjük az Önök segítségét:
amennyiben a családi fényképek között
fellelhető olyan esküvő, keresztelő, elsőáldozás, bérmálás vagy más alkalomból készített felvétel, amelyen a templombelső (vagy külső) egy-egy részlete is jól
látható, vagy körmenetek, esetleg zarándoklatok alkalmával készült fényképek,
kérjük egy jó minőségű másolat készítése
érdekében néhány napra bocsássák rendelkezésünkre! Május 31-ig várjuk a fényképes dokumentumokat.
(A képeket a számítógépes beolvasás
után azonnal visszajuttatjuk jogos tulajdonosához!)
Horváth Imre (Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány) Jókai M. u. 12.
biaihorvathimre@gmail.com
Tótpál Judit (Szent Anna Oltáregylet)
Rákóczi u. 14. tpjudit@gmail.com
Géczy Árpád (Forrás) Kassai u. 21.
arpad.g1@gmail.com
Segítségüket előre is hálával köszönjük!
Biai Szent Anna Oltáregylet és
Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány

„24 órát együtt az Úrral”
Templomunkban a nagyböjti 24 órás
szentségimádás április 1. szombat
17 órától vasárnap 17 óráig tart.
Szombaton szentségkitétellel kezdődik a közös és egyéni szentségimádás. Kérjük a kedves testvéreket és a közösségeket, hogy minél
többen éljünk a lehetőséggel.
A fiatalok és a férfiak főleg az éjszakai, hajnali órákat vállalják be!
Marlok Ferenc, szervező
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Bibliai rejtvény
Dávid bűnbánati zsoltára
A jobb alsó sarokból indulva lólépésben jutunk el a bűnbánó Dávid kiáltásához.

G A
R E
M, A
L I
L I

Ö
R
Ü
M
J

Z
T
R
S
N

I
Y
E
R
A

J N
S N,
Ö A
T! D
T K

A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le április 2-ig! A helyes megfejtők között értékes könyvet sorsolunk ki a
Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejtése:
1. B; 2. E; 3. C; 4. A; 5. D;

Egyházmegyei hírek
Püspöki körlevél a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről
Részlet a MKPK nagyböjti körleveléből: „Az
irgalmasság tetteinek közös gyakorlására
hívjuk a testvéreket, amikor idén újra meghirdetjük a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést
templomainkban március 19-től 26-ig minden nap. (...)
Tudjuk, hogy a katolikus családok is nehéz
helyzetben vannak, és anyagi gondokkal
küzdenek. Ezért nem perselygyűjtésre buzdítjuk a testvéreket, hanem arra, hogy lehetőségeikhez mérten élelmiszerrel járuljanak
hozzá az Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és
az azt követő hétköznapokon, március 19től 26-ig. Adományaikat a Karitász juttatja
majd el a rászorulókhoz. A korábbi években
meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen
családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a
segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha
ezt mindannyian megtesszük és legalább 1
kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.”
Forrás: www.szfvar.katolikus.hu
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Sárga csekk
A tavaly indított figyelemfelhívó akcióhoz
hasonlóan a Forrás olvasói idén is kétszer
találkozhatnak az újságba elhelyezett sárga csekkel, amellyel a biai egyházközség
tagjai egyházi hozzájárulásukat rendezhetik. Az egyházközség ezzel a befizetett
hozzájárulással (régi nevén egyházadóval)
biztosítja a helyi egyházi élet anyagi fedezetét: építkezések, karbantartások, felújítások, táborok, zarándoklatok költségeit. Amióta nincs megbízott adószedőnk (a
múlt hónapban elhunyt Kovács Eta néni
évtizedekig kiválóan ellátta ezt a feladatot),
az egyházi hozzájárulást csak személyes
befizetéssel a plébánián, vagy átutalással,
csekkel fizethetik a hívek. A Forrásba elhelyezett csekk tehát egy lehetőség a többi
közt, hogy az egyházközséghez tartozásunkat ilyen formában is kifejezhessük. Az
egyházi hozzájárulás mértéke évek óta változatlan. Mértéke az éves nettó jövedelem
1 százaléka vagy minimálisan:
- egyedülállóknak:
3000 Ft
- házaspároknak:		
5400 Ft
- családoknak:		
9600 Ft
Érezzük személyes igényünknek, hogy
az egyházközség támogatásában részt
vegyünk: jelenlétünkkel, imádsággal és
anyagi áldozatvállalással.
A biai egyházközség
képviselő-testülete

Élelmiszergyûjtés
A Katolikus Karitász egyedüli segélyszervezetként idén a nagyböjti időszakban ismét
tartós élelmiszert gyűjt: március 19-26-ig.
A gyűjtés helye: a Szent Erzsébet szobor alatt, illetve a plébánián a fogadóórák
idején.
Kérjük a kedves testvéreket, hogy mindkét felhívásunkhoz lehetőségeik szerint
csatlakozzanak. Segítsen, hogy segíthessünk!
KÖSZÖNETTEL
a Biai Katolikus Karitász csoport

Nagyböjti SZERE-TETT kaland 2017
Március 1. Hamvazószerda – Ma szigorúan böjtölök.
Márc. 2. Csütörtök –
Ma valakivel különösen kedves leszek.
Márc. 3. Péntek –
Ma böjti húsmentes napot tartok.
Márc. 4. Szombat –
Ma átgondolom, hogy mi az igazán fontos az életemben.
Márc. 5. Nagyböjt 1. vasárnapja: „Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!”
Márc. 6. Hétfő –
Ma kifejezem valakinek, hogy kedvelem őt.
Márc. 7. Kedd –
Ma együtt sírok egy szomorkodóval.
Márc. 8. Szerda –
Ma lelassítok, hogyha rohanni kezdek.
Márc. 9. Csütörtök –
Ma megölelek egy szeretetre vágyót.
Márc. 10. Péntek –
Ma a számmal böjtölök: nem beszélek feleslegesen.
Márc. 11. Szombat –
Ma olvasok a Szentírásból egy részletet.
Márc. 12. Nagyböjt 2. vasárnapja: „szeretett Fiam, akiben kedvem telik!”
Márc. 13. Hétfő –
Ma imádkozom egy haragosomért.
Márc. 14. Kedd –
Ma szívből nevetek valakivel.
Márc. 15. Szerda –
Ma ünnepként élem meg a mai napot.
Márc. 16. Csütörtök –
Ma valakinek a segítségére leszek.
Márc. 17. Péntek–
Ma a szememmel böjtölök: nem nézem a tévét.
Márc. 18. Szombat–Ma csendet tartok és Rólad elmélkedek, Istenem.
Márc. 19. Nagyböjt 3. vasárnapja: ”tudjuk, hogy Ő valóban a világ Üdvözítője”
Márc. 20. Hétfő –
Ma csendben maradok, amikor legszívesebben.
Márc. 21. Kedd –
Ma bátorítani, biztatni fogok valakit.
Márc. 22. Szerda –
Ma beismerem, ha elrontottam valamit.
Márc. 23. Csütörtök –Ma apróságoknak is örülök.
Márc. 24. Péntek –
Ma a fülemmel böjtölök: nem hallgatok rádiót, zenét.
Márc. 25. Szombat –
Ma imádkozom az elhunyt szeretteimért.
Márc. 26. Nagyböjt 4. vasárnapja: „te mit gondolsz róla?”
Márc. 27. Hétfő –
Ma megnevettetek valakit.
Márc. 28. Kedd –
Ma érdeklődve figyelek valakire.
Márc. 29. Szerda –
Ma elvégzek egy olyan feladatot, amit régóta halogatok.
Márc. 30. Csütörtök –Ma nem baj, ha nem nekem lesz igazam.
Márc. 31. Péntek –
Ma a gyomrommal böjtölök: nem eszem édességet.
Április 1. Szombat –
Ma az Úrral kezdem a napot és Vele is fejezem be.
Ápr. 2. Nagyböjt 5. vasárnapja: „Krisztus, az Isten Fia, aki a világba jön”
Ápr. 3. Hétfő –
Ma könnyedén átlépek egy sértésen.
Ápr. 4. Kedd –
Ma lelkesen végzem a házimunkát.
Ápr. 5. Szerda –
Ma apró meglepetéssel megörvendeztetek valakit.
Ápr. 6. Csütörtök –
Ma nem aggodalmaskodom.
Ápr. 7. Péntek –
Ma a szívemmel böjtölök: nem gyűlölködöm, nem haragszom semmiért.
Ápr. 8. Szombat –
Ma észreveszem a dolgok jó oldalát és hálát adok érte.
Ápr. 9. Virágvasárnap: „Ez Jézus, a Zsidók Királya.”
Ápr. 10. Nagyhétfő –
Ma megállok valaki mellett, pedig máskor elmegyek.
Ápr. 11. Nagykedd –
Ma nem szólok vissza.
Ápr. 12. Nagyszerda – Ma megdicsérek valakit.
Ápr. 14. Nagycsütörtök – Ma türelmes leszek a szeretteimmel.
Ápr. 15. Nagypéntek – Ma szigorú böjtöt tartok: csak háromszor eszem, akkor is húsmentesen.
Ápr. 16. Nagyszombat – Ma mindent megteszek az ünnep meghittségéért.
Ápr. 17. Húsvétvasárnap: „látta és hitt” – „feltámadt a halálból!
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Naptár
- A szentmise minden vasárnap 8-kor és fél 10-kor kezdődik.
- Kedden és pénteken este szentségimádást tartunk a
templomban.
- Nagyböjt péntekjein este negyed 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban.
- Szerda reggelente fél 9-kor zsolozsmát 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: 16–
17.30; péntek: 16–17.00.
- Egyházi hozzájárulást csekken, illetve átutalással is
lehet fizetni. A Biai Római Katolikus Egyházközség
számlaszáma: 11101002-75013774-36000001.
- A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány számlaszáma:
10400463-50526774-83901001 (K&H Bank Zrt.).
- Nagyböjti lelkigyakorlat: március 17-én, 24-én és 31én lesz három egymást követő pénteki szentmisében.
- 24 órás szentségimádás április 1 – 2-án lesz a templomban. Az ünnepélyes szentségkitétel: szombaton
17 órakor, a szentség visszahelyezése vasárnap 17
órakor lesz.

Kérjük,
rendelkezzen
adója
1%-áról!
A Római
Katolikus
Egyház
kódszáma:
0011
A Biai
Szent Anna
Karitatív
Alapítvány
száma:
18688973-1-13

- Családos keresztúti ájtatosság lesz április 2-án 16
órakor a temetőben.

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai (nagyböjt 2. vasárnap – virágvasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Március 12.

Ter 12,1-4a

2Tim 1,8b-10

Mt 17,1-9

Március 19.

Kiv 17,3-7

Róm 5,1-2.5-8

Jn 4,5-42

Ef 5,8-14

Jn 9,1-41

Március 26. 1Sám 16,1b.6-7.10-13a
Április 2.

Ez 37,12-14

Róm 8,8-11

Jn 11,1-45

Április 9.

Iz 50,4-7

Fil 2,6-11

Mt 26,14 - 27,66

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: 2017. április 2.
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