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A hit szemüvegén át
Jézus cselekedeteit, csodáit sokan nem értették. Eleve azt nehéz volt sokak számára felfogni, hogy hogy lehet az, hogy itt ez a Jézus, ismerik őt, József az atyja, Mária az édesanyja,
itt nevelkedett közöttük, most meg egyszerre
csak fellép, és bölcs öregeket megszégyenítő
módon beszél az Isten országáról, megmondja
az embereknek, mit és hogyan tegyenek, de ha
még mindez nem volna elég, csodákat is tesz,
ráadásul nem is akármilyeneket, s akárhogy is
nézik ezen történéseket, megmagyarázni nem
nagyon lehet (vö. Mt 13,53-58).
De előbb-utóbb mégiscsak kezdték belátni az emberek, hogy Jézus nem úgy beszél,
mint az írástudók, s amit tesz, azt nem emberi, hanem isteni hatalommal teszi. Kezdték elhinni, amit az Úr mondott, amikor magát Isten
Fiának nevezte (Jn 3,16). És előbb tizenketten,
majd sokszor tizenketten, később akár ezren is
csatlakoztak őhozzá. Ez utóbbi számot igazolja, amikor Jézus a csodálatos kenyérszaporítás
alkalmával jóllakatta az őt hallgató népet, akik
között 5000 férfi volt (Lk 9,14).
A Szentírás leírása alapján azt is tudjuk,
hogy volt, amit az egész nép hallatára mondott Jézus, máskor csak az apostolokat tanította, megint máskor pedig csak kiválasztott
személyeknek szólt a tanítás. Ez utóbbira példa, amikor Jézus kiválasztja Pétert, (az idősebb) Jakabot és Jánost, és felmegy velük a
Tábor-hegyre, a színeváltozás helyére. Hogy
miért hármójukat avatta be ebbe a csodálatos
eseménybe, nem tudjuk. Azt persze értjük, Júdás miért nem volt ott. Fontosabb volt neki az
ezüst csillogása, minthogy az Úrra figyeljen, és
teljes szívével kövesse őt. De felvitte magával
Pétert, aki korábban megvallotta őt Isten Fiának, meg is tette őt Jézus az első pápává. János
mindvégig követte őt; ő volt a legfiatalabb és
tulajdonképpen legbátrabb apostol. S ott volt
még János testvére, Jakab is. De a többiek nem
voltak az Úrral.

Maga az esemény tényleg rendkívüli lehetett. Nem csupán egy boldog mosoly jelent
meg az Úr arcán, az apostolok nem egy átlényegült, imádkozó arcot láttak, hanem valami
nem mindennapi történést. Ezt mutatják a színeváltozást leíró szavak is: ragyogott, fehér lett,
vakított, fényes felhő. A 3 tanítvány olyannyira
megdöbbent, hogy Péter még azt is felajánlotta, hogy készít három sátrat: egyet Jézusnak,
egyet-egyet pedig az amúgy több száz éve halott prófétáknak (Mózes ~ Kr. e. 16-14 század,
Illés Kr. e. 9. század), akik oly élethűen jelentek
meg, hogy ez nyilvánvalóan összezavarta Péter
apostolt. Az Atya szózata pedig megerősítette
az addigi jézusi tanítást: „Őt hallgassátok!”.
Jézus nem ok nélkül tiltja a történet végén,
hogy erről beszéljenek az apostolok. Nyilván
nem nagyon hinnének nekik; azt hihetnék,
hogy megrészegültek a bortól, és ezért láttak
halott prófétákat Jézussal beszélgetni. Ám a feltámadás már teljes bizonyságul szolgált a hitetlenek is, így a színeváltozás eseménye Krisztus
feltámadása után már más jelentést kaphatott
azok számára, akiknek elmesélték az apostolok.
A színeváltozás kicsit iriggyé tehet minket, s
azt mondhatjuk, milyen jó lehetett annak a három apostolnak, milyen csodás érzés lehetett
ott lenni Jézussal… De mi lenne, ha azt mondanánk, hogy ez minden misében megtörténik?! Merthogy megtörténik. Jézus minden
szentmisében megjelenik köztünk a kenyér és
bor színében, amelyek a pap szavai által és a
Szentlélek közbenjárására átlényegülnek, és
már nem kenyér és bor van az oltáron, hanem
Krisztus valóságos teste és vére. S ráadásul az
Úr nemcsak a kereszten adta oda magát engesztelésül a világ bűneiért, hanem minden
szentmisében nekünk adja önmagát. Mindezt
természetesen a hit szemüvegén keresztül láthatjuk. Ha hiszünk, megláthatjuk az Úr arcát a
szent színek alatt.
Szalai Péter

Búcsú Imre atyától
2020. február 22-én
tragikus hirtelenséggel elhunyt Varga
Imre atya, az etyeki és
bia-herceghalmi egyházközségek egykori
plébánosa, aki 1988
januárjától 2005-ig
szolgálta a biai Szent
Anna-templom közösségét.
Varga Imre 1957.
október 31-én, Székesfehérváron született.
1983-ban
szentelték
pappá
Székesfehér váron.
1983-1986
között
Móron, majd 1986-1988 között Székesfehérvár–Vízivárosban káplánként szolgálta a híveket. 1988-2005 között Etyeken volt plébános.
2005-2008 között előbb betegszabadságra,
majd ideiglenesen nyugállományba került,
közben kisegítő lelkész volt Székesfehérvár–
Maroshegyen (2005-2006). Reaktiválása után
2008-2010 között plébánoshelyettesként
Székesfehérvár–Vizivárosban, majd plébánosként 2010-2011 között Sóskúton szolgált.
2011-től Bicske plébánosa és a Szent László
Általános iskola püspöki biztosa volt. Ellátta
Alcsútdoboz, Csabdi és Felcsút híveit is.
Első találkozásom vele épp akkor történt,
amikor elődjét, Ujfalussy Gusztáv atyát új
szolgálati helyére, Perbálra költöztették, és
tele volt szomorúsággal a szívünk, hiszen az
ott lévők mindegyikének fájt a plébánosunk
elvesztése. Ezen a hideg szombat délelőttön,
a Guszti atyát költöztető szomorú biaiak és a
költözést siettető boldog perbáli hívek között
hirtelen feltűnt egy alacsony termetű vidám
fiatalember, az akkor újonnan kinevezett plébánosunk, Imre atya. Közvetlenségével, barátságos megjelenésével derűt hozott az emberek közé, és megnyugtatott minket.
Az első találkozás alkalmával tapasztalt
energikusság hosszú ideig jellemzője volt:
szentbeszédei világosak, szépen kidolgo-
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zottak voltak. Jézus példáját követve gyakran szőtt a
prédikációba olyan
példaszerű
történeteket,
amelyek
jól megvilágították
az evangélium szakasz mindnyájunknak szóló igazságait. Hittancsoportot
szervezett a fiataloknak, mindenkihez volt jó szava.
Figyelme kiterjedt
a legkisebbekre is,
rendszeresen
igazította
beszédét
templomunk gyermekeihez. Hazaszeretete
megkérdőjelezhetetlen volt, igehirdetésében
gyakran rámutatott a nemzetünk iránti felelősségre. Az üresen álló biai plébániaépületbe
befogadta az Unum Társaság szerzetes nővéreit, akik éveken át segítették az egyházközségi adminisztrációt és a hitoktatást. Az évek
során Imre atya nagy gondot fordított az egyházközség épületeire, ingatlanjaira is: a templomban mellékoltár épült, padfűtés lett, és a
plébánia is megszépült: nagyterem létesült
közösségi célokra, az épület fűtése is korszerűsödött. Megújult a temető kálváriája is, valamint a szolgálati ideje alatt építették a ravatalozót.
Aztán az évek alatt Imre atya mind inkább
visszahúzódóbb lett, a hívekkel való személyes kapcsolatai fellazultak, és úrrá lett rajta
egy betegség, ami nemcsak az egészségében,
hanem a hivatásában is nagy károkat okozott.
2005-ben gyógykezelése idejére az egyházi
szolgálattól is visszavonult, de három évvel
később gyógyultan térhetett vissza papi feladatához, immár nem Biára és Etyekre, hanem
rövid időre Sóskútra, majd 2011-ben Bicskére.
Visszatérése táján találkoztam vele pünkösdkor, az egyházmegyei családi napon, Balinkán. Imre atyában ugyanazt a derűt, tettrekészséget láthattam, mint akkor, amikor 30

évesen Biára került. Hála Istennek kiegyensúlyozottsága onnantól kezdve végig megmaradt. Nagyon örültünk, amikor egy-két évvel
ezelőtt a nagyböjti lelkigyakorlat vezetésére
őt hívta meg Péter atya, és hallhattuk a húsvéti felkészülést segítő gondolatait. Előfordult,
hogy még a vasárnapi országos rádióközvetítésben is hallhattuk Imre atya szentbeszédét.
Nem véletlenül, hiszen Bicskén is óriási munkát végzett: a városon kívül még három falu
ellátása is a feladata lett, a helyi katolikus iskola lelki hátterét biztosította, és számos esetben hívták el különböző lelki alkalmakra előadást tartani. Most februárban a bicskei hívek
nagy szomorúságára, de általános szeretettel
és tisztelettel övezve tért vissza Teremtőjéhez.
Földi maradványait március 5-én, a lelki üdvösségéért bemutatott szentmise után a polgárdi temetőben helyezték örök nyugalomra.
Kedves Imre atya, nyugodj békében!
Géczy Árpád

NEK-információk
– Szeptember 13. 16:00 (Puskás Aréna) Nyitó
szentmise elsőáldozással.
– Szeptember 14-től 18-áig délelőttönként: reggeli ima, katekézis, tanúságtétel,
szentmise (Hungexpo). Délutánonként
kulturális-, lelki- és ifjúsági programok
(városszerte).
– Szeptember 19-én délelőtt családi nap a
Margit-szigeten, 17 órakor szentmise a Kossuth-téren, majd gyertyás körmenet a Hősök teréig.
– Szeptember 20. 11 óra: záró szentmise a
Hősök terén
(Folytatjuk…)

Eucharisztikus csodák
2013-ban, a Legnica-i egyházmegye érseke,
Zbigniew Kiernikowski bejelentette:
2013. december 25-én, áldoztatás közben
egy szentostya a földre esett, miután felvették, egy vízzel teli edénybe helyezték. Nemsokára a szentostyán vörös foltok jelentek
meg. Legnica előző érseke, Stefan Cichy egy
bizottságot hozott létre, hogy megvizsgálják
a jelenséget. 2014 februárjában eltávolították
az ostya egy vörös darabkáját és a korporáléra

helyezték. A bizottság azért rendelte el a minták vételét, hogy a kutatási intézmények elvégezhessék a vizsgálatokat.
A kórszövettani lelet kimutatta, hogy a szövet harántcsíkolt izomrostokat tartalmaz. A
szövet leginkább olyan szívizomhoz hasonlít, amelyen a haláltusa közben elváltozások
jelentek meg. A genetikai vizsgálat igazolja,
hogy a szövet emberi eredetű.

Gondolatok az Eucharisztiáról
Ne mondjátok: „Nem vagyok méltó egy ilyen
nagy misztériumra; majd ha egyszer méltóbbnak érzem magam, magamhoz veszem és áldozok.” Nem, nem így kell csinálni. Inkább arra
kell gondolni, hogy az ember saját igaz volta
miatt természetesen sohasem méltó. De még
ha méltónak is bizonyulna, a megfelelő alázat
nélkül mégis méltatlan lenne. Isten azonban
méltó arra, hogy minket méltóvá tegyen. Az ő
méltóságából kell a szentáldozásban részesül-

nünk. Ez kétféleképpen kell történjen: szentségileg külsőleg és lelkileg. Mindkét esetben
azonban szent őszinteséggel és odaadó vágyakozással. Eközben a vágyakozás ne csak
az áldozás pillanatára vonatkozzon, hanem
mindenkor és minden helyen hatnia kell, mint
ahogy maga a szent eledel is hat, amelyet
azért veszünk magunkhoz, hogy vele a lélek
számára kegyelmi életben részesüljünk.
(Sienai Szent Katalin, † 1380. április 29.)
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Verskápolna 33. – . Húsvét elôtt
Tudunk-e megbocsátani? Tudunk-e saját igazunkon felülemelkedni, és békejobbot nyújtani? A kérdés nem csak a családon belüli
kapcsolatokra szól. Szól az iskolának, szól a
munkahelynek, de szól az egymásnak feszülő
politikai pártoknak, sőt a nemzeteket vezető
politikusoknak is.
1916-ban már két éve feszült egymásnak a
két tábor. Ekkor kezdődött az egymásra mutogatás, hogy ki kezdte, ki a bűnös, és az állóháborúban továbbra is pusztultak az édesapák,
férjek, fiúk.
Akkor a legyen már vége az öldöklésnek
szólam nem számított politikailag korrektnek.
Mai szóval nem volt PC (píszí).
Ekkor a nagyböjti időszakban vetett papírra
egy bátor verset Babits Mihály. Nem véletleki először mondja ki azt a szót,
ki először el meri mondani,
kiáltani, bátor, bátor,…
…szabadító drága szót,
hogy elég! hogy elég! elég volt!
hogy béke! béke!
béke! béke már!
Legyen vége már!
Aki alszik, aludjon,
aki él az éljen,
a szegény hős pihenjen,
szegény nép reméljen.

nül a versnek a „Húsvét előtt” címet adta. Nem
mert rövid verset írni. Hosszút írt, száz sorosat.
És bár a versben sokszor nekikezdett a lényeg
kimondásának, sokáig visszatáncolt. Vagy 80
soron át próbálkozott, mire ki merte mondani:

Szóljanak a harangok,
szóljon allelujja!
mire jön új március,
viruljunk ki újra!
egyik rész a munkára,
másik temetésre:
adjon Isten bort, buzát,
bort a feledésre!
Ó béke! béke!
legyen béke már!
Legyen vége már!
Aki halott, megbocsát,

ragyog az ég sátra.
Testvérek, ha túl leszünk,
sohse nézünk hátra!
Ki a bűnös, ne kérdjük,
ültessünk virágot,
szeressük és megértsük
az egész világot:
egyik rész a munkára,
másik temetésre:
adjon Isten bort, buzát,
bort a feledésre!
Kerkovits Gábor

Instant katekézis
A húsvéti ünnepkör: a húsvéti misztérium
ünnepeinek összessége hamvazószerdától
pünkösdvasárnapig. Főünnepe: húsvétvasárnap. Az egyházi év két nagy ünnepköre közül a karácsonyi ünnepkör a megtestesülés, a
húsvéti ünnepkör a megváltás misztériumát
ünnepli. A húsvéti ünnepkör két részből áll: a
húsvétot előkészítő bűnbánati idő (nagyböjt)
40 és a húsvéti idő 50 napja. A húsvéti ünnepkör kiemelkedő napjai: hamvazószerda,
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nagyböjt vasárnapjai (4. vasárnap: Laetare vasárnap, 5. vasárnap: feketevasárnap), virágvasárnap, húsvéti szent háromnap, a húsvéti idő
7 vasárnapja, áldozócsütörtök, pünkösdvasárnap. Pünkösdhétfő már a húsvéti ünnepkörön kívül van, az évközi időben. A Vatikáni
Zsinat előtt a nagyböjti előkészítő idő 3 vasárnappal korábban kezdődött: hetvenedvasárnap, hatvanadvasárnap, ötvenedvasárnap.

Bibliai rejtvény – a hegy
A rejtvény mondataiban 5 bibliai hegy
neveit rejtettük el. Melyik hegy milyen szavakban található?( Például a MÁtra kikereshető lehetne a „Tormát rakott az asztalra”
szavakból)

AKÁRMELYIK FÉRFI IS AKAR A RÁTÓTI
BÍRÓ HELYÉRE ÜLNI, NEM LEHET MOHÓ, REBEGŐ BESZÉDŰ, FALUSI ONDOLÁLT HAJÚ
SZEMÉLY, NEM LEHET NEKI TEHER MONDATOKBAN BESZÉLNI.
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le április 5-ig! A helyes megfejtők
között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent
Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejése:
2. Elizeus
3. SzázadOs
7. JáreUs
5. PéteR
6. BetesDa
1. BartimEus
4. AnaniáS
LOURDES

Ima az aggódás és a félelem idején
Mostanában teli van minden a koronavírus pánikkeltő, rémisztő és néha buta híreivel. Sokak szívében félelem és aggodalom
van, hiszen tényeknek álcázott kattintásvadász írások között kell eligazodnunk. Nem
szeretnék bele menni, hogy pontosan mi
lenne a jó magatartás és hol lehet az igazság, egyszerűen csak arra hívok mindenkit,
hogy imádkozzunk békességért és megnyugvásért.
Mennyei Atyánk, te vagy az élet és a halál ura. Te alkottad a világot, benne minden
létezőt az elsőtől az utolsóig. Látod a mi szívünket, a félelmeinket és az aggódást nehogy veszélybe kerüljön az életünk. Küldd
el Szentlelkedet békével, hogy eltöltsön
bennünket a nyugalom, a remény és hit.
Adj erőt nekünk és bölcsességet, hogy tudjunk helyesen cselekedni a családunk és a

szeretteink védelmében. Add, hogy felismerjük mi az igazi veszély számunkra! Add,
hogy ne csak a betegségre, a veszteségre és
a halálra tudjunk gondolni, hanem az embertársainkra, akiket adtál, hogy szeressünk
és szeressenek bennünket.
Jézus Krisztus, te vagy a Megváltónk, aki
drága árat fizettél a mi életünkért, ami itt a
földön kezdődött el, de nem ér véget a halálunk napján. Te vezess bennünket azon
a szűk ösvényen, mellyen a Mennybe juthatunk, ahol színről színre láthatunk majd.
Segíts nekünk kilépni a félelmeinktől vezérelt önzőségből, hogy megerősíthessünk
másokat. Segíts a pánik helyett békét vinni a munkahelyünkre, iskolánkba és a családunkba!
Ámen
Forrás: https://777blog.hu
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Naptár
– A szentmise minden vasárnap 8-kor és fél
10-kor kezdődik. A Gizella Otthon kápolnájában páros héten vasárnap este 19 órakor van szentmise, a páratlan vasárnapokon
igeliturgia.
– Pénteken este szentségimádást tartunk a
templomban.
– Szerda reggelente fél 9-kor zsolozsmát
imádkozunk a templomban.
– Nagyböjt péntekjein 17.15-kor kezdődik a
keresztúti ájtatosság 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, kedd, péntek:
16.00 – 17.30.
– Egyházi hozzájárulást csekken, illetve átuta-

–
–
–
–
–

lással 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.).
Június 20-án bérmálás lesz Bián, várjuk a jelentkezőket.
Szentségimádás iskolája: a következő alkalmak: március 18., április 1., 18 órakor a Téli
kápolnában.
Idén a 24 órás szentségimádásra március
28. 16 órától 29. 16 óráig kerül sor.
A nagyböjti lelkigyakorlatot Tóth András
atya, ercsi plébános tartja március 17-én,
24-én és 31-én kedden, a 18 órakor kezdődő szentmise keretében. A szentmise alatt a
prédikációja előtt és után gyóntatni fog.

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

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai – (nagyböjt 2. vasárnap – húsvét 1. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Márc. 8.

Ter 12,1-4a

2Tim 1,8b-10

Mt 17,1-9

Márc. 15.

Kiv 17,3-7

Róm 5,1-2.5-8

Jn 4,5-42

Márc. 22.

1Sám 16,1b.6-7.10-13a

Ef 5,8-14

Jn 9,1-41

Márc. 29.

Ez 37,12-14

Róm 8,8-11

Jn 11,1-45

Ápr. 5.

Iz 50,4-7

Fil 2,6-11

Mt 26,14 - 27,66

Ápr. 12.

ApCsel 2,14a.36-41

1Pét 2,20b-25

Jn 10,1-10
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