a

b i a i

Hétszer?

e g y h á z k ö z s é g

Nem olyan könnyű megbocsájtani! Különösen akkor nem, ha a bennünket ért
sértés sorozatos, és úgy látjuk, hogy hiába minden erőfeszítés, elnéző gesztus, hiszen a következő alkalommal újra
megismétlődik majd. Ilyenkor jön aztán
a „most már végképp betelt a pohár!”,
a „levettem rólad a kezem!”, az „ezentúl
nem ismerjük egymást!” szóbeli zsákutcája. Szerencsés esetben ezek a mondatok persze tényleg csak a szavak szintjén
maradnak, és nem lesz belőlük örök harag, végleges hátat fordítás, mint ahogy
azt a közismert anekdota tartja Feleki
Kamillról, a múlt század nagyszerű komikusáról, miszerint neves vendégeitől
autogramot kért terítőjére, amit később
a felesége szépen kihímzett, és aztán a
kihímzett aláírás központi helyen díszítette asztalukat. Amikor viszont az érzékeny művész megsértődött egykori
vendégére, fogott egy kisollót, és a fonal
elvágásával eltűntette a látogatás nyomát, így számára megszűnt létezni az őt
megbántó illető, kiradírozta az életéből.
A megsértődés nem korunk sajátja,
nem véletlenül fordult problémájával
Szent Péter a Mesterhez. Biztos történt
az apostollal egy olyan eset, ami felrúgott már minden józan megérést: „Hányszor vétkezhet ellenem a testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki?” – aztán
hozzáteszi cinikusan: „Talán hétszer?”
Azaz: ez már túlment minden határon,
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ilyenkor már nem szokás ezt elnézni, Te
is beláthatod, hogy joggal szakítok vele!
Jézus viszont nem látja ezt be. A válasza nevetségessé teszi Péter cinizmusát:
„nem hétszer, hanem hetvenszer hétszer”
– azaz MINDIG! Aztán példabeszédével
bemutatja, hogy önmagunkkal szemben nem vagyunk ilyen szigorúak! Mi
is ugyanazt a stiklit követjük el mindig,
és ezt más is megelégelhetné, mégsem
teszi. Amikor gyónni megyünk, többnyire ugyanazzal a hibalistával érkezünk, a
gyóntató atyának nem tudunk (szerencsére!) újat mondani, általában ugyanabban a dolgunkban vagyunk gyöngék
újra meg újra, pedig állandóan elmondjuk, hogy megbántam, hogy a jóra törekszem. És szerencsére a gyóntatószékben nem az a válasz vár, hogy „ez már
unalmas, hányszor jössz még az ígéreteiddel, most már elegem van, többet látni
sem akarlak!” – Ehelyett megkapjuk a
feloldozást.
Óriási kegyelem a bűnbánat szentsége! A szentgyónás tükröt tart elénk, felismerjük hibánkat, kiengesztelődhetünk
Istennel, megtapasztalhatjuk az irgalom
lelket könnyítő hatalmát, és szép lassan
talán levethetjük a visszatérő botlásainkat is, amit Megváltónk újra és újra megbocsát, ahogy nekünk is kellene „az ellenünk vétkezőknek” – akár hetvenszer
hétszer!
G. Á.

Aki szépen énekel…
Ferenc pápa 2016 januárjában bejelentette,
hogy a következő Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusnak Budapest ad otthont 2020ban. (Legutóbb Magyarországon 1938-ban
került megrendezésre.) A Kongresszusról az
interneten (iec2020.hu) bőségesen olvashatunk. Amivel tisztában kell lennünk viszont,
hogy ez nemcsak egy egyhetes rendezvénysorozat lesz 2020 szeptemberében, hanem
tulajdonképpen egy 3 éves imahadjárat –
ha szabad ezzel a névvel illetnem –, hiszen a
Kongresszusra való felkészülési idő megkezdődött, amibe nekünk is be kell kapcsolódnunk, szemünk előtt tartva a Kongresszus célját, amely az Oltáriszentség megismerésének
és tiszteletének elmélyítése.
Ne felejtsük el, milyen nagy kegyelmi időszak is ez! Használjuk ki ezen időt arra, hogy
még jobban elmélyülünk az imában, éljünk
bátran a csendes szentségimádások
adta lehetőséggel, ha időnk engedi,
hétköznap is örömmel járuljunk az Úr
asztalához, és kapcsolódjunk be a közösségi zsolozsma-imádságba is (ami
a szentmise után a második legszentebb imája az Egyháznak)! Életkortól
függetlenül próbáljunk megújulni
lélekben; ebben nagy segítségünkre
vannak a szentségek. A havonkénti
szentgyónás (amire oly nagy szüksége volna minden katolikus hívőnek)
segít rendben tartani lelki életünket, és megszabadulni (sokszor észre
sem vett) bűneinktől. (A havonkénti szentgyónásra bizonyos jelenésekben maga a Szent Szűz is figyelmeztet.) A szentáldozás pedig olyan
bőséges kegyelmi forrás, amelyre kimondhatatlanul szükségünk van, ha
szeretnénk jó úton járni.
Az Eucharisztikus Kongresszusra
való felkészülésünk részeként igyekszünk egyre több új éneket is megismerni (főként az Oltáriszentségről
szóló énekekre kell gondolnunk). A
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II. Vatikáni Zsinat buzdítását is követve (újból) megtanuljuk a Hozsanna végén található főbb latin nyelvű himnuszokat, ide értve a
Hozsannából kimaradt (de az Éneklő Egyházban már megtalálható) Missa Mundit (latin
nyelvű mise-ordinárium), amelyet ez év pünkösdvasárnapjától kezdve (június 4.) rendszeresen éneklünk. (A latin nyelvű himnuszok
és szent énekek időn és téren át összekötnek
sok-sok buzgó keresztény hívőt.)
Merjünk hallgatni az apostoli szóra: „eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi
embert, akit a csalóka vágyakozások romlásba
döntenek. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben! Öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény.”
Ehhez adjon nekünk erőt a Mindenható Isten!
Szalai Péter

Hittantábor a plébánián
Az idei táborunk tematikáját a 2017-re meghirdetett Szent László-év és a 2020-ban esedékes Nemzetközi Eucharisztikus Kongres�szus köré fűztük.
Szent Lászlóra a Győrbe tett kirándulásunk
alkalmával volt lehetőségünk emlékezni. A mi
szervezésünket a Gondviselés megkoronázta
egy nem tervezett,
ám annál szerencsésebben alakult programmal.
Ottlétünk
idejére esett az ünnepi év záróeseménye,
aminek mi is részesei
lehettünk. A Bíboros
úr által celebrált kültéri szentmise után a
nagy becsben tartott
Szent László herma
előttünk vonult el az
azt követő hatalmas
körmenet élén. Izgalmas és kegyelemmel
teli egybeesésnek éltük meg az alkalmat.
Ezen a napon a
délutáni órák lehetőséget adtak még,
hogy a gyerekek és
mi is rácsodálkozzunk az emberi kreativitás és a tudomány
csodálatos összhangjára. A győri Mobilis látogató központ számtalan lehetőséget kínál,
hogy a mindennapok használati tárgyai mögött megláthassuk, mennyi csodálatos törvényszerűség és pallérozott elme rendezi
használható formába eszközeinket, kiemelten
pedig az autóinkat.
A világkongresszusra hangolódás gondolatát Csaba testvér meghirdetett programja
adta. Eszerint haladva, idén a Tízparancsolat
középpontba állítása volt a célunk. A legkisebbeknek bevezetésként, a kisiskolásoknak
ismétlésként, a kamaszoknak pedig újragondolásként többször is lehetőség adódott a

megnyugtató korlátoknak, de leginkább útjelzőnek kapott parancsolatokat végiggondolni.
Nagy örömünkre volt, hogy a mára serdülővé cseperedett, egykori kis táborozóink aktív
közreműködőivé váltak csoportfoglalkozásainknak. Hol velük, hol általuk lett a program
izgalmas és tartalmas. A kisebbeknek
tartott rövid jelenetekben ők is tovább
gyarapodtak, az apróbbak pedig hiteles
forrásnak élhették
meg a nagyok színjátékát.
Az utolsó napon
már hagyományossá vált, hogy korosztályokra bontva, a
templomban elcsendesedve, a gyerekeket is megérintő
formában egészen
közel engedjük magunkhoz az Úr Jézust. A kihelyezett
Oltáriszentség előtt
eltöltött percek, hitünk szerint, mindenkiben nyomot
hagynak. Reméljük,
hogy a mostani kis benyomások egykor vágyott alkalmak lesznek.
A talán sokak által felfedezett, a Viadukt
korlátját díszítő közös munkánkat városunk
lakói is megnézhették, és minket is még napokig emlékeztetett az együtt töltött órákra.
A Szent Anna Oltáregylet tagjai és a táborozók nevében köszönjük a Karitászcsoport
megnyugtató gondoskodását, az Egyházmegye és az Alapítvány támogatását, az Andrész
cukrászda csodálatos fagyiját és kakaós csigáját, a kapott finomságokat és az értünk mondott imákat!
Sz. D.
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Ministránstábor (július 17-21.)
Ezen a nyáron a tavalyi táborunk sikere után ismét
Mányon táboroztunk. Hétfőn, közösen részt vettünk
Etyeken az esti szentmisén,
ahol ministrálhattunk, majd
autókkal indultunk a közeli
településre. Miután megérkeztünk, mindenki hamar
megtalálta a helyét, és a fiúk
kipróbálták, milyen jól lehet
a füves udvaron focizni, a lányok pedig tesztelték a csocsóasztalt. Sötétedés előtt
még sétáltunk, és felkerestük a játszóterünket.
Másnap az egész napot a tatabányai Gyémántfürdőben töltöttük, és csodásan éreztük
magunkat. Este fáradtan, de lelkesen elsétáltunk a játszótérre, ahol gumicukor-kereső
brigádokat alakítva megtaláltuk az elrejtett
kincseket. Szerdán kézműveskedtünk, csocsóbajnokságot szerveztünk, fociztunk, majd
egy finom ebéd után megnéztük a fatimai látnokokról készült filmet, és letesztelhettük egy
játékos feladatlap segítségével a liturgiával
kapcsolatos tudásunkat. Társaink finom va-

csorával leptek meg minket: palacsintát sütöttek
nekünk 
Csütörtöki
napunkat
szentmisével kezdtük a
tatabányai Szent Borbála-templomban, majd egy
finom reggeli után megszálltuk ismételten a strandot, ahol egy újabb emlékezetes napot töltöttünk.
Péntek délelőtt volt a
„vásár napja”. A tábor ideje alatt a jócselekedetekért
pontokat lehetett gyűjteni, és azokkal tudtunk fizetni a „vásárunkban”. Hazafelé útba ejtettünk egy finom fagyizót, majd a péntek esti
szentmisével zártuk a közös, élményekkel teli
táborunkat.
Köszönjük a támogatásokat Püspök atyának, Péter atyának, egyházközségünknek és a
Szent Anna Alapítványnak.
Köszönjük a segítőknek, hogy velünk voltak
a táborban, köszönjük a finom ebédeket, vacsorákat, reggeliket.
Ministránsok

Verskápolna 7.
Veni sancte
Az első Veni Sancte nem csak a kisgyereknek, de a szülőknek is megrázó élmény. Otthon próbáljuk őket
burokban nevelni, megvédeni őket minden ártalomtól. Ekkor az életet még az édesanya meleg ölelése,
az édesapa kedves szigora jelentette. Ez az első alkalom, amikor a kicsi kiszabadul a való életbe, ahol
már nem csak a családi fészek melegét tapasztalja meg. A gyerektársak a legkegyetlenebb kritikusok.
Kosztolányi Dezső:
Kísérem a fiam az iskolába
Kísérem a fiam az iskolába.
Zöld-ablakos, fehér házacska szent
békével ül a hegyoldalba fent,
az ősz arannyal lengő friss porába.
De hallod ezt? Milyen visongó, kába,
vad indián-zaj bús hahója reng?
Mint egy kaszárnya, vagy egy parlament.
Te is ide kerültél, mindhiába.
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Jaj, apró emberek, kis gyilkosok.
Egyik se rosszabb és egyik se jobb.
Bizony mondom, testvére vagy ezeknek.
Még fejeden botorkál a kezem,
de elbocsátalak s úgy érezem,
hogy a tigrisek ketrecébe vetlek.
Kerkovits G.

Elfáradtunk, de megérte
Július 17-én testileg ugyan fáradtan, de lelkiekben gazdagodva tértünk vissza A biatorbágyi vasútállomásra, miután kilenc napot
töltöttünk a Gerecse hegységben.
Az első napok természetesen leginkább az
erdei élethez szükséges feltételek megteremtéséről szóltak. Felvertük a sátrakat, felállítottuk a tábori konyhát, és megépítettük a tábori
zuhanyzót, illetve latrinákat, de mindemellett
bőven maradt időnk játékra is. Amikor berendezkedtünk az erdei életre, elragadott minket a programok sorozata, mint a kereskedős
játék, a strandolás, a különböző hadijátékok,
sportdélután vagy az esti tábortüzek, amelyek
méltó koronái voltak a napnak.
Sokak számára talán a legmeghatározóbb
élmény a tábor alatt a kétnapos túra volt, amit
a cserkészek portyának neveznek. A nagyobbak már bátrabban vállalkoztak erre a kiruccanásra, amikor lehetőség nyílt egy kicsit távolabb merészkedni a táborhelytől és ideiglenes

szálláshelyet készítve kint tölteni az éjszakát
valahol az erdőben.
Idén is vendégül láttuk pár órára a szülőket,
ami most vasárnapra esett, így a közös számháború és ebéd egy szentmisével zárult Mészáros Péter atyának köszönhetően. Mind a
játék, mind pedig a szertartás komoly közösségi élményként maradt meg mindnyájunkban. Nagy öröm volt látni, ahogy együtt játszik a háromévestől a hetvenévesig mindenki.
Mind a 40-en életre szóló élményekkel gazdagodhattunk és gazdagíthattuk egymást,
amiért külön köszönet a Biai Szent Anna Karitatív alapítványnak, a Fehérvári Egyházmegyének, a Biatorbágyi Önkormányzatnak és
a szülőknek is, akik anyagi támogatásukkal
is hozzájárultak a tábor sikeréhez. Isten áldja
meg mindnyájukat! Reméljük, hogy jövőre is
ilyen örömteli együttlétben lesz részünk!
Duka
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Megkezdôdtek a sekrestyeszekrény felújítási munkálatai
Nagy örömünkre augusztus közepén a felújítást végző szakemberek elszállították a bútorokat! Vállalásuknak megfelelően az azóta
elvégzett munkáról fotódokumentációt készítettek.
A részletes állapotfelmérés, tanulmányozás
és a szekrények szükséges mértékű szétbontása során kirajzolódott a bútorzat története,
eddig rejtett, rég elfeledett izgalmas apróságok kerültek elő.
A közel 200 éves szekrényeken 80-100 évvel ezelőtt végeztek nagyobb javításokat.
Ekkor festették át a ma is látható törtfehér
színre az eredeti sötétkaramell színét, illetve
a középső szekrény fölső elemének a belsejét
picit halványabbra mint az eredeti sötétkék.
Kicseréltek néhány vasalatot és az eredeti
faszögek mellett huzalszögekkel erősítették
meg a bútorokat.
Egy komolyabb átalakítás során a középső
elem alsó részének négy nagy fiókja közül hármat megfeleztek, így alakult ki a most is látha-

tó 7 fiók. Az egyik fiók alját a munkát végző
asztalosmester aláírta, így tudható, hogy az
átalakítást a közösség egyik tagja, Andresz
Antal biai asztalos végezte.
40-50 évvel ezelőtt az oldalsó akasztós
szekrények ajtóit javították oly módon, hogy
az ajtókat átcserélték, így mentesítve az addig
jobban igénybevett részeket a további kopástól.
A most folyó felújítási munka során előbukkant egy korábbi, kulccsal záródó kis kazetta
helye is, mely a középső szekrény fölső elemének bal oldalában foglalt helyet. A kazetta sajnos már nincs meg.
Ugyancsak elvesztek az egykor a fölső szekrény aljában elhelyezkedő kis fiókok is.
Előkerült azonban ugyanitt két eredeti
trükkös ajtónyitó szerkezet is, minden tartozékával, helyreállítható állapotban.
A munka során készülő fotók folyamatosan
frissülve a Szent Anna Oltáregylet honlapján
(http://biaioltaregylet.hu/) megtekinthetők.
Ezidáig elkészült az egyik akasztós szekrény
felújítása festés nélkül, a másik akasztós szekrény készültsége 30%os.
A munka folytatódik!
Kérjük, lehetőségeik szerint támogassák továbbra is közösségünk értékeinek megőrzését!
Tótpál Judit
Szent Anna Oltáregylet

Felhívás
Kedves Testvérek!
A temetőben lévő sírhelyek rendben tartása
közös érdekünk. Ezért szeretettel tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1992 előtt megváltott sírhelyek megváltási ideje lejárt. Kérjük Önöket,
lejárt sírhelyeiket hosszabbítsák meg! A meg
nem hosszabbított sírok fölötti jog visszaszáll
a temető tulajdonosára. A biai katolikus temetőben nagyjából 300 olyan sír van, amelynek
lejárt a megváltási ideje.
Plébániahivatal
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Meghívó
Krisztusban szeretett Testvérem!
Nem kertelek: szeretnélek meghívni Téged
a Biai Egyházközség valamely kórusának tagjai közé!
Hogy miért? Mert…
1) énekelni jó
2) énekelni öröm
3) a szent ének egyben ima is, vagyis lelkünket
Istenhez emeli
4) a közösségben való szolgálat különös isteni
kegyelmekben részesít
Hogy mire van szükséged, ha csatlakozni
szeretnél?
1) zenei előismeretekre nem (a próbákon az
alapvető dolgokról szót ejtünk)
2) ám, ha egy kicsit tisztában vagy a kotta fogalmával, az nem hátrány
3) nyitott szívre mindenképp
4) szeress énekelni
5) és fogadd el a kórusok alapszabályait, amelyek többek között a következők:
a. mindkét kórus a Római Katolikus Egyházhoz
tartozik, így szolgálata elsősorban a szentmi-

séken és egyéb liturgikus alkalmakkor történik
b. a próbákon rendszeresen részt kell venni
c. a próbákra pontosan kell érkezni és mindvégig jelen kell lenni
d. ha az érkezés/távozás időpontja valamiért
módosulna, vagy nem tudsz részt venni a
próbán, azt jelezni kell a kórus vezetője felé
e. a kóruspróba elsősorban munka és az előttünk álló szolgálatra való felkészülés, amely
kétségkívül lelki örömöket közvetít
f. a próbákon való munkánkkal Isten dicsőségét
és a hívek lelki megszentelődését szolgáljuk
g. amikor szentmisén/egyéb alkalommal éneklünk, a részvétel minden kórustag számára
kötelező

Ha igent mondanál, nagy-nagy örömmel
látnánk Téged a következő próbánkon! A
Szent Anna Kórus csütörtökönként 18 órától,
az Emmausz (gitáros) Kórus hétfőnként 19.30tól tartja próbáit a plébánián.
Szalai Péter
kántor

Kupakgyûjtés
Kedves Testvérek!
Mindenkinek hálásan köszönjük, hogy lelkesen és kitartóan gyűjtötték a műanyag kupakokat és más módon is segítséget nyújtottak e
jótékonysági akcióhoz.

Az eddig behozott mennyiséget (kb. 30
zsák) elszállítottuk a Karitász Központba, remélve, hogy ezzel is hozzájárulhattunk a kis
Máté gyógyulásához.
A gyűjtés folyamatos!
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Naptár

Bibliai rejtvény

– A szentmise minden vasárnap 8-kor és fél
10-kor kezdődik.
– Kedden és pénteken este szentségimádást
tartunk 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:
kedd, péntek: 16–17.30.

hétfő:15–18.30;

– Egyházi hozzájárulást csekken, illetve átutalással is lehet fizetni. A Biai Római Katolikus Egyházközség számlaszáma: 1110100275013774-36000001.
– A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány számlaszáma:
10400463-50526774-83901001
(K&H Bank Zrt.).
– Szeptember 30. Zarándoklat
rebély-Szentkútra.

Mátrave-

Kenyér a Bibliában
A Bibliában sok helyen szerepel a kenyér,
gyakran, mint az Eucharisztia előképe. A feladat, hogy a meghatározások alapján adjuk
össze a megoldásokat, az így kapott szám a
rejtvény megoldása.
Ennyi esztendőn át ették a mannát Izrael
fiai: …. +
A csodálatos kenyérszaporításnál ennyi árpakenyér volt fiúnál János evangéliumában:
….. +
Ennyi kenyeret kért Dávid Nobban, Achimelech paptól: …. +
Ennyi véka lisztből készíttetett lepényt Ábrahám a három férfinak: .... +
Márknál ennyi kenyeret használt fel Jézus a második kenyérszaporításnál: …. =
……………
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében
adják le október 8-ig! A helyes megfejtők között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna
Alapítvány támogatásával. Az előző szám helyes megfejtése: 1.Mátyás apostol, 2.Timóteus, 3.Titusz 4.István diakónus, 5.Kornéliusz

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai (Évközi 24 - 27. vasárnap)
szept. 17.

Sir 27,30-28,7

Róm 14,7-9

Mt 18,21-35

szept. 24.

Iz 55,6-9

Fil 1,20a-24.27a

Mt 20,1-16a

Okt. 1.

Ez 18,25-28

Fil 2,1-11

Mt 21,28-32

Okt. 8.

Sir 24,23-31

Gal 4,4-7

Lk 1,26-28
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