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Forrás
a  b i a i  e g y h á z k ö z s é g  h í r l e v e l e

A császárnak… az Istennek…
A Bibliában az 
Újszövetségben 
nagyon sokszor 
szerepel a pénz. 
Van, amikor pél-
dabeszédek for-
májában, van 
amikor Jézus és 
a farizeusok köz-
ti párbeszédben. Nem is csoda, hiszen a 
pénzt is a bibliai népek szomszédságában 
élő föníciaiak találták fel. 

Mi is a pénz? Eredete oda nyúlik vissza, 
hogy egy áru, egy szolgáltatás értékét va-
lamilyen értékálló, mindenki által elismert 
formában csereérték formájában fejezzük 
ki. Korábban ez lehetett só, nemesfém. 
Később a pénz egyre jelképesebbé vált, 
eleinte még valamilyen nemesfémötvöze-
tet tartalmazó érméből, majd már csak pa-
pírból, ami mögött az állam nemzeti bank-
jában őrzött aranyfedezet állt. Később már 
ez a bizonyos aranyfedezet is jelképessé 
vált. Napjainkban a pénz kezd teljesen vir-
tuálissá válni. Készpénz helyett internetes 
banki átutalással, bankkártyával fizetünk. 
A közgazdászok már nem is pénzről be-
szélnek, mert önmagában a pénz csak vir-
tuális fogalom lett, hanem például egy be-
ruházásnál erőforrást biztosítanak.

A pénz fogalmához inkább negatív érzel-
mek tapadnak. Sokszor idézzük fel, hogy 
a pénz utáni hajsza hogyan tehet tönk-
re családokat. Közmondásaink sora ke-
letkezett, például: A pénz nem boldogít. 
Mire a cinikusak hozzá szokták tenni, de 
a hiánya sem… Viszont a minél több pénz 

utáni vágy kóros 
függőséget okoz, 
erre nagysze-
rű példa Csoko-
nai Zsugori uram 
című verse, de 
jó példa Molière 
Fösvénye is. A 
hirtelen meggaz-

dagodással mit kezdeni nem tudó emberre 
jó példa a Hyppolit a lakáj című film.

Sokan hiszik, hogy a pénz tesz szabad-
dá, holott a pénzzel való megfelelő bánás-
mód. A gazdag ifjú nem tud lemondani 
pénzéről, a vagyonáról, hogy Jézust kö-
vesse. A gazdag ember és a szegény Lá-
zár története is mutatja, hová vezet a pénz-
től való függőség. A Biblia negatív színben 
tünteti fel a pénzbehajtó vámosokat, egy-
szerre emlegeti őket a bűnösökkel. 

Nagyon érdekesek Jézus példabeszé-
dei, amikben a pénz segítségével magya-
rázza el az isteni üdvösség módszertanát. 
A gazda különböző napszakokban fogad 
fel munkásokat a szőlőjébe, és este, a bé-
rük kifizetésekor mindenki ugyanannyi bért 
kap. Az üdvösségre életünk bármely sza-
kaszában, akár az utolsó pillanatban is el 
lehet jutni.

Nagyon tanulságos a talentumokról 
szóló példabeszéd. Egy talentum igen 
nagy pénz volt akkoriban, megkeresé-
séhez egy élet munkája kellett. A gazda, 
mielőtt idegenbe menne, rátermettségük 
szerint különböző mennyiségű talentu-
mot bízott szolgáira. Volt, aki jól sáfárko-
dott talentumaival – tehetségével – meg-
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Aki szépen énekel…

duplázta a kapott talentumokat. Az Úr 
meg is hívta örökébe: „Minthogy a kevés-
ben hű voltál, sokat bízok rád: menj be 
urad örömébe!”. Míg azt a szolgát, aki fé-
lelmében elásta az egy szem talentumot, 
nem kamatoztatta tehetségét, az örök sö-
tétségre vetette.

Egyszer a farizeusok lehetetlennek lát-
szó próbatétel elé akarták állítani Jézust. 
Olyan kérdést tettek fel neki, amire nincs 
jó válasz: „Szabad-e adót fizetni a csá-
szárnak?” Igenlő válasz a zsidóság ér-
zéseit sérti, nemleges válasz esetén fel-
jelenthetik a császárnál adómegtagadás 
miatt. 

„Mutassatok nekem egy adópénzt!” 
Azok odavittek neki egy dénárt. Jézus 
megkérdezte tőlük: „Kié ez a kép és ez a 
felirat?” „A császáré” - felelték. Jézus erre 
kijelentette: „Adjátok meg tehát a császár-
nak, ami a császáré, és Istennek, ami az 
Istené.” 

A csalárd helyzetből megint egy élet-
re szóló tanítást kaptunk. A földi hatalom 
működéséhez is erőforrásra, hozzájárulá-
sunkra van szükség, de sose felejtkezzünk 
meg az égi hatalomról.
„Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
 Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

Kerkovits G.

Október utolsó előtti vasárnapján az Anya-
szentegyház a missziókért imádkozik. A 
világnak bizonyos részein még mindig ho-
mályosan látnak vallási szempontból, ezért 
nagyon fontos az evangélium hirdetése. 
„Menjetek el az egész világra…” Viszont 
szemünket nemcsak a távoli országokra 
érdemes fordítani, mert sajnos azt tapasz-
taljuk, hogy hiába hallott oly sok ember Is-
tenről, Jézusról, Egyházról, mégsem azon 
az úton jár, ami a Mennyek Országába ve-
zet. Pedig olyan egyszerű a képlet. „Mert 
tágas az a kapu, és széles az az út, amely 
a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik 
azon járnak.”

Nem minden ember kapott arra hivatást, 
hogy pl. Afrikába utazva térítsen meg nép-
csoportokat. De igenis minden keresztény 

feladata és kötelessége, hogy Isten orszá-
gának örömhírét hirdesse. Néha nem kell 
messzebb mennünk, csak egy barátunk 
házáig. Előfordulhat, hogy csak a szom-
széd csengőjét kell megnyomnunk, és 
meghallgatni búját-baját, s megpróbálni 
segíteni rajta. Már ezzel is épül az ország. 
S az sem kizárt, hogy először nekünk ma-
gunknak kell megtérnünk…

E vasárnapon a kezdőénekünk is ezt a 
missziós tartalmat fogalmazza meg. „Téged 
vár a népek lelki sötétsége, Isten. Nincs, 
ki nékünk harcainkban segítene itt lenn.” 
Vagyis Isten segítsége nélkül elveszünk. Ha 
ő nincs velünk, akkor egyedül gyengék va-
gyunk a gonosszal szemben. „Ha szentsé-
ges arcod ragyog vándorutunk végén, meg-
nyugosznak egymás mellett a nemzetek 
békén.” Adja nekünk a Mindenható Isten, 
hogy földi vándorlásunk után megláthassuk 
az ő szentséges arcát! S ha így lesz, akkor 
olyan béke és öröm tölti el szívünket, mely-
hez hasonlót e világban nem tapasztalha-
tunk meg. „Békességet hagyok rátok. Az én 
békémet adom nektek. Nem úgy adom nek-
tek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék 
a szívetek, s ne csüggedjen.”

Szalai Péter
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Isten végtelen szeretetét sokféleképpen 
megélhetjük, de az egyik legkönnyebb 
módja ennek az, ha közösségben vagyunk 
Istennel és egymással is. 

Ezt tapasztaltuk meg idén nyáron, ami-
kor is másodszor, s remélhetőleg nem 
utoljára táborozott Győrújbaráton biator-
bágyi MÉCS családközösségünk. A 2011-
ben ott töltött napok emlékei visszatérésre 
buzdítottak minket, így egy júliusi délutá-
non az immár 16 családból, mintegy 50 
gyermekből és Hagyó József atyából álló 
csapatunk megérkezett az Apor Vilmos 
lelkigyakorlatos házba. A helyszínt mint-
ha csak táborozó családok számára talál-
ták volna ki; a hatalmas udvaron volt tűz-
rakó hely, focipálya, elég hely a sátorozók 
számára, sőt még egy tetővel fedett terü-
let is, ahol – mint annak nagy hasznát vet-
tük később – még rossz időben is lehetett 
kézműves foglalkozásokat tartani. Az épü-
letben kápolna is helyet kapott, ami az ét-
kezések előtti közös imák, reggeli szentmi-
sék, lelki programok helyszíne volt. 

A tábor öt napja során kicsik és na-
gyok egyaránt találtak értékes és kelle-
mes időtöltést. Igen nagy megtiszteltetés 
és élmény volt számunkra, hogy a MÉCS 
Családközösségek magyarországi vezető-
it – Ménesi Balázst és Krisztinát – vendé-
geink között láthattuk és meghallgathattuk 
tanúságtételüket arról, hogyan volt, van 
jelen életükben Isten kegyelme. Mészá-
ros Domonkos szerzetes atya a Soproni 
Domonkos Rendházból két napot töltött 
velünk. Ő évek óta rendszeres témaveze-
tő MÉCS hétvégéken, így jól ismeri a há-
zaspárokat, családokat foglalkoztató kér-
déseket. Előadásain arról beszélt, hogyan 
tudunk hétköznapi gondjaink mellett Isten 
szavára hallgatni, a szeretet és megbo-
csájtás révén családjainkban békét terem-
teni. Szintén örömmel üdvözöltük Mészá-
ros Péter plébános atyát a táborban, aki 
egy napot töltött velünk, valamint Hagyó 
József atyát, aki a tábor ideje alatt szent-

miséket mondott, gyóntatást vállalt, lelki 
beszélgetéseket tartott, és nem utolsósor-
ban a gyerekmisékről általa már jól ismert 
gyerkőceinkkel viccelődött. 

A tábori élet színesen, vidáman zajlott. 
Délelőttönként a legkisebbeknek állatos 
történetekkel, kézműves foglalkozásokkal 
igyekeztünk megmutatni a teremtett világ 
szépségeit, míg a nagyobbak papírsár-
kányt, valamint újrahasznosított anyagok-
ból játékokat készítettek. Az apukák és a 
nagyobb fiúk számára fontos program volt 
a foci kupa, az egyik legnépszerűbb ese-
mény, a Ki mit tud? pedig szokás szerint 
igen mókásra sikerült. A gyerekek fekteté-
se utáni csendes esték általában beszél-
getéssel, társasjátékkal teltek, egyik este 
az elmélyülni vágyók számára taizéi imaó-
rát is tartottunk. Az utolsó este szomorú-
ságát – immár hagyományosan – szabad-
téri kürtőskalács-sütéssel és tábortűzzel 
igyekeztünk elvenni. 

Bár a lelkigyakorlatos ház kényelme csá-
bított, és a mintegy nyolcvan fős tömegünk 
sem mozgott túl könnyen, azért bátorkod-
tunk házon kívüli programokat is szervezni. 
Ellátogattunk a pannonhalmi bencés apát-
ságba, melynek impozáns templomán kívül 
nem mulasztottuk el megnézni híres pincé-
szetét és arborétumát sem, kirándultunk 
egy közeli tanösvényen, valamint nagyobb 
gyerekeinkkel Győr nevezetességeit ismer-
tük meg játékos vetélkedő formájában. 

És hogy is valósulhatott meg mindez? 
A néhány szervező ügyességén, áldozat-
készségén, nem kevés idején múlt volna? 
Kétségtelenül. De ez önmagában nem lett 
volna elég, ha nincs körülöttük egy olyan 
közösség, melynek tagjai számtalan ki-
sebb-nagyobb feladatot vállaltak, akik 
számára egy ilyen tábor a felhőtlen kikap-
csolódás mellett lehetőséget adott egy-
más szolgálatára, hitünk megélésére, és 
Isten végtelen szeretetének és kegyelmé-
nek befogadására. 

Tihanyi Judit

„Isten szeretete végtelen…”
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Mit fizetünk, mire fizetjük? 
Egyházhoz tartozásunk anyagi felelősség-
vállalással is jár. Mindenki tudja, hogy szük-
ség van perselypénzre, egyházadóra, fize-
tünk stólapénzt is, azonban kevesen tudják, 
hogy a befizetett összegnek, adomány-
nak mi a sorsa, mire fizetjük, és egyáltalán 
mennyit kell fizetnünk. Az alábbiakban eze-
ket a dolgokat szeretnénk világossá tenni.

Egyházi hozzájárulás:
„Kötelező” hozzájárulás, amelyet az egy-

házközség céljaira (építkezés, felújítás, kar-
bantartás, táborok, zarándoklatok stb.) 
használjuk, illetve tartalmazza a központi já-
rulékot is, amit az egyházmegyének fizetünk.

Mértéke: az évi nettó jövedelem egy 
százaléka, de  minimálisan:

- egyedülállóknak: 3000 Ft
- házaspároknak: 5400 Ft
- Családoknak:  9600 Ft
Az egyházadó befizethető:
Postai csekken, mely beszerezhető a 

plébánián vagy a templomban.
Átutalással a 11101002-75013774-

36000001 bankszámlaszámra, készpénz-
ben, a plébániahivatalban fogadóórákon.

Csekken vagy átutalással történő fi-
zetéskor a megjegyzés rovatban tüntes-
sük fel: „egyházi hozzájárulás”, valamint 
a befizető nevét és címét! A befizetés-
ről szóló bizonylatot, nyugtát, csekkszel-
vényt, bankszámlakivonatot-minden eset-
ben őrizzük meg, hiszen szükség esetén 
ezzel igazolhatjuk a befizetés tényét! 

Perselypénz
A templom és a plébánia fenntartására 

fizetjük a szentmise keretében. Felhasz-
náljuk a közüzemi számlák fizetésére, li-

turgikus kellékek vásárlására, sekrestyés, 
orgonista, oldallagos plébánia ellátás fize-
tésére.

Stóladíj: 
A stóladíj a fizetéseket, és a templomi 

költségeket tartalmazza. A perselypénz és 
stóladíj csak adományokkal együtt fedezi 
a plébániai költségeket. A stóladíj mértéke 
a tavalyi évhez képest nem változott:

szentmise:    2100 Ft
esküvő: 20 000 Ft
temetés: 15 000 Ft
Harangozás harangonként: 1000 Ft

Egyházközségi adomány:
Hozzájárulás az egyházközség célja-

inak megvalósulásához. Ha megjelöljük 
az adomány célját, akkor az másra nem 
használható fel. Egy-egy beruházás meg-
valósulását az egyházközségi adományok 
nagyban segíthetik, hiszen a rendelkezé-
sünkre álló összeg, a pályázatban elnyert 
források általában nem fedezik teljes egé-
szében a kivitelezés költségeit.

Alapítványi adomány:
A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány 

számára felajánlott támogatás. Az alapít-
vány az egyházközség életét segíti célzott 
támogatásokkal. Hozzájárul a közösségek 
táborozásaihoz, zarándokutak lebonyolítá-
sához, liturgikus eszközök vásárlásaihoz, a 
templom és plébánia épületeinek, környé-
kének fejlesztéséhez stb. Az adományokat 
a biai karitatív alapítvány továbbra is kö-
szönettel várja. Az alapítvány számlaszá-
ma: 6450000058-12557334 (Biatorbágy 
és Vidéke Takarékszövetkezet)

Felelős kiadó: a Biai Egyházközség Képviselő-testülete

Szerkesztőbizottság: Géczy Árpád, dr. Kerkovits Gábor, Nánási Tamás, Szalai Péter

www.biaikatolikus.hu  •  E-mail: biaiplebania@gmail.com 

Tördelés: Horváth Árpád  •  Sokszorosítás: Krónikás Bt. 

Következő lapzárta: 2014. október 11.
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Egyházmegyei hírek 
156 éve született Prohászka Ottokár

Székesfehérváron a Magyar Katolikus 
Kultúra Napjai rendezvénysorozat fontos 
eseménye a város 15. püspökének, Pro-
hászka Ottokár születésének 156. évfor-
dulóján ünnepelt szentmise. Ez hagyomá-
nyosan ünnep, mely egyben a Prohászka 
Imaszövetség közös, éves hálaadó- és 
imaalkalma.

Ezen a napon Mózessy Gergely, püspö-
ki levéltáros, gyűjteményigazgató Az aka-
démikus történetírás Prohászka-képének 
változásai címmel tartott előadást. Ezt kö-
vette a szentmise, melyre a székvárosból, 
az egyházmegyéből, sőt még annak ha-
tárain túlról és Budapestről is érkeztek a 
hívek Tóth Tamás plébános köszöntötte a 
megyés főpásztort és a megjelenteket és 
rövid történettel érzékeltette, hogy a város 
nem hívő lakosai közül sokaknak ismeret-
lenül hangzik a Prohászka név; épp ezért, 
mi, akik ismerjük a nevét, éljük meg Pro-
hászka szellemiségét, tegyük azt valóság-
gá a mai világban is.

Spányi Antal megyés püspök az elhang-
zott előadás és a plébánosi köszöntő után 
elmondta, hogy Prohászkát sokan félreis-
merik, de nem kell szégyelljük magunkat: 
mi, akik tudjuk, kit és mit tisztelünk Pro-
hászkában, imádkozzunk egy szívvel-lé-
lekkel – akár jelen vagyunk, akár távo-
labbról, testvéri közösségben imádkozunk 
– papi és szerzetei hivatásokért, szolgáló 
papjaink életszentségéért. Homíliájában 
felelevenítette a Prohászka emlékév két 
kiemelkedő eseményét, a nyitrai zarán-
doklatot a püspök szülőházához, és újra-
temetésének napján a Székesfehérváron 
megtartott fáklyás felvonulást, melyekre 
annyian érkeztek a hívek, hogy nem fér-
tek be a templomba. A hívek nagyszámú 
jelenléte megerősít minket abban, hogy jó 
úton járunk, amikor emlékét elevenen tart-
juk, és kérjük közbenjárását.

Nagyszülők zarándoklata
Alsószentivánra, a Fatimai Szűz első ma-
gyarországi kegyhelyére hívta a nagyszü-
lőket közös imára Spányi Antal megyés 
püspök, hálát adni az élet kegyelmeiért és 
Mária közbenjárását kérni a fiatalokért.

A kegyhelyen minden évben kilenc alka-
lommal tartanak engesztelő imádságot, a 
hónap 13. napján. Az utolsó engesztelő al-
kalom hagyomány szerint idén is püspöki 
misével zárult. Ezt az alkalmat a megyés 
főpásztor néhány éve a nagyszülők zarán-
doklatává tette, amikor az ünnepi szentmi-
sében megáldotta az idős embereket.

Köszönjük a Biai Szent Anna Karitatív 
Alapítványnak a támogatást.

Útjára indult a Pápa-mobil 
Pápa-mobil néven október 13-án útjára in-
dították az első magyar nyelvű, okostele-
fonokra és táblagépekre letölthető alkal-
mazást.

A Pápa-mobil elnevezésű applikáció se-
gítséget nyújt Ferenc pápa megnyilatko-
zásainak gyors és praktikus elérésére – a 
Twitter-üzenetektől a szerdai katekézise-
ken át egészen a különböző alkalmakra 
írott üzenetekig –, illetve a Magyar Katoli-
kus Egyház legfrissebb híreit is az érdeklő-
dők elé tárja. Az alkalmazás elérhető and-
roidos készülékeken, pár héten belül pedig 
iOS alatt is hozzáférhetővé válik.

www.szfvar.katolikus.hu
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Olvasmány Szentlecke Evangélium

Ok. 19. Iz 45,1.4-6 1Tessz 1,1-5b Mt 22,15-21

Okt. 26. Kiv 22,20-26 1Tessz 1,5c-10 Mt 22,34-40

Nov. 1. Jel 7,2-4.9-14 1Jn 3,1-3 Mt 5,1-12a

Nov 2.. Jób 19,1.23-27a Róm 5,5-11 Jn 6,37-40

Nov. 9. Ez 47,1-2.8-9.12 1Kor 3,9c-11 16-17 Jn 2, 13-22

Nov. 16. Péld 31,10-13.19-20.30-31 1Tessz 5,1-6 Mt 25,14-30

Bibliai rejtvény

NAPTÁR

A Szentírásban gyakran előfordul a pénz. 
Rejtvényünkben a hiányos idézethez a 
megfelelő kifejezést kell hozzáilleszteni

1. „Vagy ha egy asszonynak tíz …….-
ja van, és elveszít egy ……..-t, vajon nem 
gyújt-e lámpást, nem söpri-e ki a házát, és 
nem keresi-e gondosan, míg meg nem ta-
lálja?”

2. „és azt mondta nekik: »Mit adtok ne-
kem, ha átadom őt nektek?« Azok megí-
gértek neki harminc ……………-t.”

3. „Két verebet ugye egy ……………..-
ért árulnak? És egy sem esik közülük a 
földre a ti Atyátok tudta nélkül.”

4. „elment az, aki öt …………………-t 

kapott, befektette azokat, és szerzett má-
sik ötöt.”

5. „Mutassátok meg nekem az adó-
pénzt!« Azok odahoztak neki egy ………
…..-t.”

A, Ezüst; B, Dénár; C, Fillér; D, Drachma; 
E, Talentum

A megfejtést névvel ellátva a sekrestyé-
ben adják le november 8-ig! A helyes meg-
fejtők között értékes könyvet sorsolunk ki 
a Szent Anna Alapítvány támogatásával. 
Az előző szám helyes megfejtése: 1. Réz-
kígyó; 2. Irenei Simon; 3. Százados; 4. Já-
nos; 5. Koponyahely

– A szentmise minden vasárnap 8-kor és fél 
10-kor kezdődik, hétköznap kedden és 
pénteken este 6-kor

– Október estéin 6-kor, kedden és pénte-
ken negyed 6-kor rózsafüzét imádkozunk 
a templomban.

– Kedden este szentségimádás van a 
templomban egyházközségünkért és ha-
zánkért.

– Tanítási időben a hónap első hétfőjén 
reggel 8-kor diákmise lesz a templomban.

– A templomi énekkar csütörtökönként 18 
órakor próbál a plébánián.

– A gyerekkórus próbái péntekenként 17 
órakor kezdődnek a plébánián

– Fogadóórák időpontjai: hétfő:15–18.30; 
kedd: 16–17.30; péntek: 16–17.30

– Egyházi hozzájárulást csekken, illetve 
átutalással is lehet fizetni. A Biai Római 
Katolikus Egyházközség számlaszáma: 
11101002-75013774-36000001

– Október 19-én 16 órakor vecsernyét ima-
ádkozunka budaörsi parókus vezetésével 
a templomban.

– November 1-jén, szombaton Mindenszen-
tek ünnepén a szentmise reggel 9-kor lesz.

– November 2-án vasárnap 9-kor kezdő-
dik a szentmise, délután pedig a temető-
kápolnában lesz a halottak napi mise 15 
órakor. (Herceghalmán mindkét nap este 
6-kor lesz szentmise.)

– November 15-én Herceghalmán vetítés-
sel egybekötött élménybeszámoló lesz a 
lengyelországi zarándoklatról.

Készüljünk a szentmisére! – A szentmisék olvasmányai


