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Effata!
„Szezám, tárulj!” – szól Ali baba híres mondata az Ezeregy éj meséiben, és a varázs�szónak engedelmeskedve feltárult a negyven rabló kincseket rejtő barlangja, ami a
főhőst ugyan gazdaggá tette, de sok bajt is
hozott: rengeteg álnokságon, veszélyen keresztül vezetett az útja, még a testvérét is
elvesztette, míg végül felülkerekedett azon
a hírhedt, gonosz negyvenen.
Mennyire más Jézus „nyílj meg!” szava,
a szintén keleti titokzatosságot rejtő „effata”! Hatására bár nem a gazdagságot rejtő
barlang vált elérhetővé, de mégis kincset
ért, hiszen a történet nyomorult embere
visszakapta a hallását, és újra meg tudott
szólalni, pedig az addig dadogó beszédével sok gúnyolódás, kellemetlen megjegyzés céltáblája lehetett. Jézus effátájában
nincs visszásság, nincs görbe út. Egyenesen, határozottan tör fel a parancsszó, mint
a Teremtés könyvének első soraiban a létbe
hívó utasítás: „legyen!” Szent Pál írja, hogy
a hit hallásból ered. Ennek az embernek az
élete, aki Jézus csodájáig az emberi kapcsolatteremtés nélkülözésében tengődött,
pillanatok alatt megváltozott, a hallásnak
már nincs gátja, pillanatok alatt hitvallója
lett a Megváltónknak. Az örömöt, a hálát
nem lehet rejtegetni: hiába a jézusi tiltás,
kitör az évtizedes hallgatás, és ujjongva, a
tilalmakkal mit sem törődve boldogan hirdeti a meggyógyított ember az örömhírt,
hogy beteljesedett az írás: „Csupa jót tett: A
siketeket hallókká teszi, a némákat pedig beszélőkké!”

Szeptember elején az effátának különös, többlet hangzása van. Az új tanév elején elengedhetetlen a nyitottság, amely az
új felé kitárja kapuit, hiszen csak azt a tananyagot tudjuk elsajátítani, amelyben nem
szab gátat a „nem érdekel”, vagy az „ennek
semmi értelme” béklyója. Fel kell gerjeszteni az érdeklődést, a vágyat, hogy az előttünk tornyosuló feladatot teljesíteni tudjuk.
Ugyanezt a vágyat a tanároknak is át kell
érezniük, hogy úgy nyissák meg az ismeretek tárházát tanítványaik előtt, hogy ne
megrettenjenek, hanem kedvet kapjanak a
tanuláshoz, az új összefüggések felismeréséhez, készségek kialakításhoz. Ehhez kérjük a tanév eleji Veni Sanctéban a Mennyei
Atya segítségét.
De tulajdonképpen mindannyiunknak,
azoknak is, akiket nem érint a katedra egyik
oldala sem, szintén szükségük van a nyitottságra egymás iránt és különösen Jézus felé, aki a az igehirdetés által megérinti mindannyiunk fülét, hogy meghalljuk az
evangéliumot; és ujjával – az Oltáriszentség
csodáján keresztül megérinti nyelvünket;
a Szentlélek által pedig a lelkünket, hogy
mint az első pünkösd apostolai, szabadon,
ujjongó örömmel hirdessük, hogy igen, „a
vakok látnak, a sánták járnak”, mi pedig az
örök élet részesei lehetünk megváltó művén keresztül, mert kereszthalála, és feltámadása volt az az EFFATA, ami által Jézus
Krisztus megnyitotta nekünk az örök életet.
Géczy Árpád

Hittantábor a plébánián
A tavalyi évtől kezdődően a hittantáborainkban résztvevő gyerekekkel a Böjte Csaba által
meghirdetett tematika mentén, a 2020-ban
megrendezésre kerülő Eukarisztikus Világkongresszusra készülünk.
Az idei téma a hét szentség volt. A közel 60
gyermek több korosztályra bontva ismerkedhetett, illetve újra gondolkodhatott a Krisztus
által kapott kegyelmeken. Megbeszéltük, csoportosítottuk, átelmélkedtük a szentségekhez
tartozó fogalmakat. Kerestük a templomunkban a látható és megfogható tárgyakat, amelyekkel nap mint nap közelebb kerülhetünk az
életünket megerősítő szentségekhez.
Hívtunk vendéget egy diakónus személyében, és Péter atya is személyesen beszélgetett
a gyerekekkel a közösségi szentségekről.
Elutaztunk Csókakő várához, hogy egy rövid zarándoklattal a gyógyító szentségekre
hangolódjunk. Bodajkon lehetőségünk volt a
kálvária dombról visszatekinteni az aznapi ki-
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rándulásunk helyszíneire. Szíves szóval fogadtak minket a legősibb magyar Mária-kegyhely
templomában. A hozzátartozó kertben jólesett a délutáni lazítás.
A pénteki táborzáró mise és a szülőknek
tartott összefoglaló vetítés előtt pedig elkészítettük a szentségekről alkotott papír mozaikképeket, amik a plébánia ablakában üzenik
az arra járóknak, hogy a hét szentség láthatóan és tapasztalhatóan jelen van a mindennapjainkban.
Köszönettel és hálával tartozunk a Szent
Anna Karitatív Alapítványnak a nagylelkű támogatásáért, Püspök úrnak az egyházmegyei
juttatásért, a Karitászcsoportnak a segítőkészségéért, az Andrész cukrászda kényeztetéseiért, a templomi közösség tagjaitól kapott finomságokért.
Köszönjük, hogy mi magunk is újra merítkezhettünk a szentségek gazdagságából.
Szent Anna Oltáregylet

Ministránsként Rómában
Július végén részt vettünk a Nemzetközi Ministránstalálkozón Rómában, ahova a Világ
minden részéről jöttek ministránsok. A Székesfehérvári Egyházmegyéből 94-en mentünk, Biáról hárman csatlakoztunk a résztvevőkhöz. A küldöttség tagjai: Andrész Zoltán,
Mogyorósi István és Géczy Fábián. Hármunkat
és még két etyeki társunkat Fehér Margit néni
kísért el az útra.

Vasárnap késő este, a biai búcsú napján
indultunk Érdről két busszal. Annak ellenére, hogy folyamatosan haladtunk, csak hétfő
este hatra értünk Rómába, ahol a szálláshelyünkön a mobilházakat gyorsan elfoglaltuk,
és utána beleugrottunk a kemping medencéjébe.
Másnap a reggeli teendők elvégzése után
tömegközlekedve indultunk a szentatyához.
A tömeg hatalmas volt, és az idő rettentően
meleg. A bejutás nagyon komplikált volt. A
biztonsági ellenőrzésen sokáig tartott az átjutás. Ekkor még nem voltak sokan, de a németek a legjobb helyeket már elfoglalták. Mi
olyan helyet választottunk, ahol közelről láthattuk a mellettünk elvonuló Szentatyát. A
Szent Péter téren a kánikulában tűzoltóslaggal hűtötték a tömeget. A pápát énekekkel és
imádságokkal vártuk. Mivel a németek voltak
a legtöbben (60 000 fő körül) ezért szinte minden németül volt. A sokaságban láthattuk,
hogy több ország, illetve néhány magyar-

országi egyházmegye is megkülönböztető
egyenpólóban vagy kalapban készült a nagy
eseményre. Sajnos nekünk ilyen nem volt, viszont (talán megkülönböztetésként) a nagy
melegben a küldöttséget vezető Ferenc atya
mindenkitől elvárta a hosszú nadrág viselését. Három-négy óra várakozás után eljött a
nap fénypontja, a pápával való találkozás. Ferenc pápa pápamobillal érkezet meg a térre,
tőlünk két méterre vonult el. Miután
elfoglalta a helyét a bazilika előtt,
üdvözölte a ministránsokat és megáldott minket. Ezután következtek a
találkozó programpontjai: köszöntők, énekkar, illetve a kiválasztott ministránsok mindenféle országból kérdést intéztek a Szentatyához, amire a
pápa válaszolt . Sokat imádkoztunk,
énekeltünk, majd a találkozó végén
Ferenc pápa áldást osztva hagyta el a
teret. Körülbelül este 10 órára értünk
vissza a szállásra.
Másnap több híres templomot
is megtekintettünk, köztük a Santa
Prassade Bazilikát, ahol az-az oszlop volt kiállítva, amire Jézus Krisztus támaszkodott korbácsolásának idején, illetve járunk a Santa
Maria Maggiore Bazilikában is, ahol a betlehemi jászol darabjait láthattuk. Ezeket az ereklyéket Szent Ilona, Nagy Konstantin édesanyja hozta el Jeruzsálemből. Délután kezdődött
a magyar mise, ahol az összes ott tartózkodó
magyar ministráns jelen volt .
Csütörtökön megnéztük a Lateráni Bazilikát, és meglátogattuk a Kolosszeumot is.
A pénteki nap a lazulásé volt, a nap nagy
részét a tengerparton töltöttük, megmártóztunk a Földközi-tengerben. Este, élményekkel
gazdagon indultunk haza, és másnap délután
találkoztunk újra szüleinkkel.
Köszönjük szüleinknek, Péter atyának, az
egyházközségünknek és a Székesfehérvári
Egyházmegyének, hogy támogatták részvételünket, és ezzel a csodálatos élménnyel gazdagíthattuk a nyári szünetet.
Géczy Fábián
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Cserkésztábor a Bakonyban
Mint minden évben, így idén is az év közbeni
munka megkoronázásaként cserkésztáborba
indultunk a nyár elején. Örömteli várakozással a szívünkben és nagy lelkesedéssel vetettük bele magunkat az előkészületekbe, hogy
minél felkészültebben indulhassunk el a Bakonyba. Idén a Farkasgyepű melletti erdőségre esett a választásunk, ahol sok szempontból
ideális táborhelyet találtunk. A tábor területét
keresztbe kasul átszelő patak alkalmas volt
arra, hogy kialakítsuk benne a fürdőhelyünket, de arra is alkalmat adott, hogy kipróbáljuk
magunkat a hídverés mesterségében.
A tapasztaltabb ifjak jóvoltából idén a tábori építkezés terén is magasabbra tehettük a lécet. Spárgából és fából készült építményeink remekül helytálltak a tábor egész
ideje alatt. Sem asztal, sem híd, sem ponyva
nem szakadt le annak ellenére, hogy a vihar
egyszer igencsak megpróbálta elvenni a kedvünket a nomád élettől. De az idei büszkeségünk mégiscsak a saját magunk által készített
tábori kemence volt, aminek már a megépítése is izgalmas feladat volt. Kitartásunkat siker
koronázta, így a tábor ideje alatt többször is
megízlelhettük a benne készült étkeket. Ki a
pizzára, ki a pogácsára emlékszik szívesebben.
A tábor elején eltöltött napok szorgos építkezésben teltek, így a tábor második felében
jól esett kimozdulni egy kicsit kirándulni, ahol
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Döbrönte várát jelöltük meg úti célként. Az
ebéd után végül szétvált a csapat. A kisebbek visszatértek a táborhelyre, a nagyobbak
viszont őrsönként külön útvonalon bevették
magukat az erdőbe, hogy egy erőt próbáló
túrát követően elfoglalják ideiglenes szálláshelyüket a Magyarpolány melletti erdőszélen.
Csak másnap találkoztunk velük, hogy lemosva az út porát, egy kicsit élvezzük a strandolás
örömeit.
Nagy várakozással készültünk a már hagyománnyá vált szülői látogatás napjára, amikor
cserkészeink családja egy kis betekintést kaphat a tábori életbe. Jól esik ilyenkor viszontlátni a szeretteket, és együtt játszani velük,
na meg persze elbüszkélkedni az elmúlt napok eseményeivel. Csakúgy, mint az elmúlt
években, ezen a vasárnapon is számíthattunk
Péter atya közreműködésére, aki elfogadva
meghívásunkat tábori misét tartott nekünk és
vendégeinknek.
Büszkén mondhatom, hogy mindenki épen
és egészségesen, egy kicsit jobb emberként
tért haza, amiért külön köszönet illeti vezetőinket az áldozatos munkájukért, valamint
a Biai Szent Anna Karitatív Alapítványt és a
Rózsafüzér Társulat tagjait, akik pénzadományukkal hozzájárultak két új őrsi sátor megvételéhez. Isten fizesse meg fáradozásukat!
Duka

MÉCS-tábor 2018
Családközösségünk idén Győrben, az Apor
Vilmos Római Katolikus Iskolaközpont kollégiumában táborozott júl. 21-26-ig. Támogatóinknak és vendégeinknek köszönhetően
tartalmas, vidám, élménydús 6 napot tölthettünk együtt. Idén kevesebben voltunk:
12 család és állandó kísérőnk, Kacsó András,
aki tanácsaival, tapasztalatával, türelmes jelenlétével segítette épülésünket a tábor ideje alatt. Kiemelném szállásadónk, Ábrahám
Csaba kollégiumigazgató vendégszeretetét,
ahogy fogadott és segített minket, csillagászati előadást és távcsöves bemutatót tartott
gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Vasárnapi szentmisénket Guba András piarista szerzetes tartotta. Emlékezetes alkalom volt mindnyájunk számára rajzzal kísért magyarázata
az evangéliumról. Tóthné Magasföldi Rózsa
is meglátogatott minket, vele a gyermeknevelésről beszélgethettünk, ebéd után kamasz
gyermekeinknek tartott foglalkozást. Régebbi
plébánosunkat, Hutóczky Béla atyát is vendégül láthattuk. Tartalmas beszélgetésünk
alatt komoly témák merültek fel pl. felnőttkori
megtérés, a jó házasság titka, külföldi plébániák, egyházközségek helyzete…
Szabadkai Zsolt által vezetett imaalkalmaink alatt reggeli gondolatébresztőket kap-

tunk, este bensőséges hálaadás, visszatekintés, elmélkedés következett. Délben Az
Úrangyalát imádkoztuk.
Lelki programjaink mellett jutott idő a szórakozásra, élményszerzésre is. A nagyobbak
meglátogathatták az Audi győri gyárát, kisebbek addig állatkertben voltak. Kenuzni is lehetett a Mosoni-Dunán.
Közösségépítő volt családos sorversenyünk, amelyben helyet kapott például apafiú kapcsolatépítő feladat (borotválkozás), babakocsi tolás, tojásdobás, lufitaposás, zsákban
futás. Győrben betűket vadásztunk a különböző nevezetességek felirataiban. Aranytallér
vásárt tartottunk a kisebbeknek, ahol a különböző feladatok teljesítésével tallért gyűjthettek, amelyeket vásárban a használt játékokra
lehetett elkölteni.
Összefoglalva nagyon vidám, bensőséges
együtt töltött tábor volt az idei. Hálával tartozunk a Biai Szent Anna Plébánia, a Biai Szent
Anna Karitatív Alapítvány, valamint a torbágyi
Ohmüllner Márton Alapítvány támogatásáért,
hiszen nélkülük nagyobb anyagi teher hárult
volna a családokra, szegényesebb lett volna a
programkínálat. Köszönet érte.
A szervezők nevében: Kiss-Halász Tünde
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Unokáink is látni fogják
Örömmel adunk hírt arról, hogy a sekrestyeszekrény elkészült, a bútorzat felújítása befejeződött!
2015-ben kezdeményezett egyletünk gyűjtést a közel 200 éves sekrestyeszekrény felújítására. A templomi perselyben elhelyezett
adományok, két e célból szervezett gyermek-koncert bevételei és a Rózsafüzér Társulat nagylelkű segítségének köszönhetően
újulhattak meg a bútorok.
A munka tavaly nyár végén kezdődött,
amint arról a Forrás újságban is beszámoltunk. A szakemberek nemcsak a közel 200
éves használatból adódó sérüléseket, hanem
a rovarrágásokból és a nedves környezetből
származó károsodásokat is kijavították. Elvégezték a bútorzat tisztítását, rovarmentesítését, az erősen rongálódott szerkezetek cseréjét, javítását. A szükséges felújítási munkák
során azonban nem csak megszépült, hanem
használhatóságában is megújult a bútorzat,
pótlásra kerültek a hiányzó ajtók, fiókok, veretek, megújultak a vasalatok. A külső és belső felületek eredetivel megegyező színű festést kaptak, az akasztós szekrények kisméretű,
szolid díszítésén megújult az aranyozás. Az elvégzett munkának köszönhetően a jövőben
az eredeti, egységes képet mutató bútorcsoport szolgálja a sekrestyében folyó előkészületeket, a liturgikus cselekményekhez tartozó
kellékek tárolását!
A munka teljes költsége 923.500 Ft volt, a
Rózsafüzér Társulat 390.000 forinttal támogatta a felújítást, a Zeneiskolával közösen szervezett adománygyűjtő koncertekből 150.000 Ft
gyűlt össze, a fennmaradó összeget pedig a
hívek nagylelkű perselyadományai fedezték.
Hálásan köszönjük az adományokat!
Reméljük, hogy a megszépült, felújított bútorzat még sokáig szolgálja a liturgiát, díszíti
a sekrestyét!
Tótpál Judit
Szent Anna Oltáregylet
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Aki szépen énekel…
… jelentkezhet például a templomi
énekkarok egyikébe… Szeretettel
várjuk! Hiszen együtt énekelni sokkal
lélekemelőbb, mint egyedül. Hiszen
egyházi énekeket egy- vagy több szólamban megtanulni nemcsak munka,
hanem ima is. Ora et labora! Énekelve imádkozunk, s közben azon dolgozunk, hogy ne csak elénekeljük az
elénk kitett kottát, hanem törekszünk
arra is, hogy minőségben a legjobbat
hozzuk ki magunkból, hiszen… az Isten országáért dolgozunk.
Gyere munkatársnak!
(Hétfő 19 óra: Ifjúsági kórus,
csütörtök 18 óra: Szent Anna Kórus)
Szalai Péter

Instant katekézis
Szűz Mária születés- és névnapjának közeledte kapcsán tekintsük át legfontosabb Mária-ünnepeinket.
Január 1.: Mária Istenanyasága; február
2.: Gyertyaszentelő Boldogasszony; február 11.: Lourdes-i Boldogasszony; március 25.:
Gyümölcsoltó Boldogasszony; május 13.: Fatimai Boldogasszony; Jézus Szent Szíve ünnepe utáni szombaton: Mária Szeplőtelen Szíve; július 2.: Sarlós Boldogasszony; július 16.:
Kármelhegyi Boldogasszony; augusztus 15.:

Nagyboldogasszony; augusztus 22.: Mária
Királynő; szeptember 8.: Kisboldogasszony;
szeptember 12.: Mária Szent Neve; október 7.:
Rózsafüzér Királynője; október 15.: Fájdalmas
Boldogasszony; november 21.: Mária bemutatása a templomban; december 8.: Szeplőtelen
fogantatás.
Az Egyház szeretettel ajánlja – az Úr ünnepi
után – a szentek, köztük elsőként Szűz Mária
ünnepein való szentmise-látogatást.
Szalai Péter

Gondolatok az Eucharisztiáról
„A buzgó lélek legfőbb segítsége az elmélkedés. De elmélkedni csak
összeszedett lélekkel és nagy csendben lehet, amikor elhagyjuk a külvilágot és Istent hallgatva üdvös elhatározásokra jutunk.”
(Szent Paszkál)

Verskápolna 17. Megint becsöngettek
Megint becsöngettek. Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak. Vége a szabadságnak, be kell
ülni az iskolapadba. Költöző madaraink is elmentek, jönnek a kora reggeli álmos felkelések, csak
el ne késsünk. Bizony nehéz ilyenkor az iskolatáska.
Móra Ferenc

Kapkod fűhöz-fához,
szalad a vargához,
fűzfahegyen lakó
Varjú Varga Pálhoz.

Daru is, gólya is,
a bölömbika is,
útra kelt azóta
a búbos banka is.

Vége van a nyárnak,
hűvös szelek járnak,
nagy bánata van a
cinegemadárnak.

Azt mondja a varga,
nem ér ő most arra,
mert ő most a csizmát
nagy uraknak varrja.

Csak a cinegének
szomorú az ének:
nincsen cipőcskéje
máig se szegénynek.

Szeretne elmenni,
ő is útra kelni.
De cipőt az árva
sehol se tud venni.

Darunak, gólyának,
a bölömbikának,
kár, kár, kár, nem ilyen
akárki fiának!

Keresi, kutatja,
repül gallyrul gallyra:
„Kis cipőt, kis cipőt!” egyre csak azt hajtja.
(Kerkovits G.)

A cinege cipője

7

Naptár

Bibliai rejtvény

– A szentmise minden vasárnap 8-kor és fél
10-kor kezdődik.
– Hétköznap kedd és péntek este 6-kor van
szentmise templomukban.
– Pénteken este szentségimádást tartunk a
templomban.
– Szerda reggelente fél 9-kor zsolozsmát
imádkozunk a templomban.
– Fogadóórák időpontjai: hétfő:15–18.30;
kedd, péntek: 16–17.00.
– 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 15. zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra.
– Október 6. gyalogos zarándoklat Makkosmáriára.

Helyreigazítás
Jézus földi működése során számos hibát,
vakságot, némaságot, bénultságot helyrehozott. A mostani rejtvényünk is ez: a gépeléskor egy betűvel arrébb csúszott a gépelő ujja,
a feladat a hiba helyreigazítása. (A vastagon
kiemelt nagybetűként jelzett betűk a helyükön maradtak!)
Káuid jotfrzzr ptduűhűmsl ütüMjytáz, ád
Momfrm nrzrhdáhrz MrhhxÓhxyzpzz s máő
lütánrm.
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le október 7-ig! A helyes megfejtők
között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent
Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejtése:
1. szombat; 2. ricinusbokor; 3. Jákob;
4. Jarius; 5. egy bárka végében

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Szept. 9.

Iz 35,4-7a

Jak 2,1-5

Mk 7,31-37

Szept. 16.

Iz 50,5-9a

Jak 2,14-18

Mk 8,27-35

Szept. 23.

Bölcs 2,12.17-20

Jak 3,16-4,3

Mk 9,30-37

Szept. 30.

Szám 11,25-29

Jak 5,1-6

Mk 9,38-43.45.47-48

Okt. 7.

Ter 2,18-24

Zsid 2,9-11

Mk 10,2-16
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www.biaikatolikus.hu • E-mail: biaiforras@gmail.com
Tördelés: Horváth Árpád • Sokszorosítás: Krónikás Bt.
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