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„Velem tettétek”
Legalább húsz évvel ezelőtt, nyáron történt: Budapesten az utam egy aluljárón keresztül vitt, ahol feltűnt nekem egy
család. Apa, anya és három-négy gyerek – egészen kicsik, az egyik talán még
az anyja karján feküdt. Az aluljáró kövén
ültek, rongyokban, és kéregettek, koldultak. Nem volt ez szokatlan látvány a főváros utcáin – sajnos ma sem az –, de mégis
meghökkentett, hogy gyerekek nyújtották
maszatos tenyerüket a járókelők felé. Azt
gondoltam, hogy ez a család talán nem is
tartozik össze, csak valami koldusmaffia
kiszolgáltatottjai, akik vezetőik utasításra
költöztek le az aluljáróba. Ha pénzt adnék
nekik, elvennék tőlük az alamizsnát, és akkor a pénzemmel gonosztevőket támogatok. Ezzel a gondolattal megnyugtattam
magam, és a kéregetőket elhárítva folytattam az utam. Negyed órával később már
visszafelé jöttem. Egy pillantást vetettem
a kolduscsalád felé, és láttam, hogy egy
magam korú diáklány hajolt oda a gyerekekhez, beszélgetett velük, és átadott nekik egy fél dinnyét, amit jóízűen kezdtek el
majszolni a csillogó szemű rajkók. Elszégyelltem magam a mesterségesen felépített közönyöm miatt, és irigyeltem a lány
bátorságát, aki amellett, hogy olyan adományról gondoskodott, amivel jót tett a
gyerekeknek a nyári melegben, még arra
is szánt időt, hogy pár szót váltson velük.
Nem tudom, hogy az a lány keresztény
volt-e, ismerte-e Szent Antal, Néri Fülöp
vagy Szent Erzsébet példáját, de tettével
megvalósította, amit Jézus vár el tőlünk.
A szegényekről való gondoskodást az
Egyház kezdetektől felvállalta. Az apostolok diakónusokat állítottak maguk mel-

lé, akik a szegényekről, özvegyekről gondoskodtak, Pál apostol több levelében is
említést tesz a jeruzsálemi hívek sanyarú sorsáról, és a keresztény közösségektől adományokat kér az ottani szegények
megsegítésére. Az evangéliumokban Jézus is többször beszél a szegények támogatásáról: adakozásra buzdít figyelmeztetve minket, hogy ne úgy adjuk az
alamizsnát, mint a farizeusok: „amikor te
alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, mit
tesz a jobb, hogy a te adományod rejtve
maradjon. Atyád, aki lát a rejtekben, megfizet majd neked.” A gazdag ifjú példáján
keresztül pedig azt láthatjuk, hogy a földi
javakról való lemondás a szegények javára
a Krisztushoz tartozás egyik feltétele.
Szent Erzsébet közelgő ünnepén régi
szokás Egyházunkban, hogy ezekben a
napokban különös figyelmet szentelünk
a szegényeknek. Adakozunk a templomi
gyűjtéskor a Karitász javára, és pénztárcánk könnyebben megnyílik az elesettek
felé. Szent Erzsébetnél azonban a szegények segítése nem kampány volt, hanem
kereszténységének kifejezője, hitének következménye. Erzsébetnek nem kellett közelgő ünnep, advent vagy nagyböjt, hogy
segítse a szegényeket, türingiai őrgróf feleségeként is azt tette, amit aztán a világi életről lemondva szerzetes nővérként:
Krisztus útját járta.
A szegények segítése Szent Erzsébet nyomán nekünk is állandó feladatunk. A Katolikus Karitászon keresztül egész évben segíthetjük a rászorulókat akár titokban, „hogy ne
tudja a bal kéz…”, de arra is lehetőség nyílik,
hogy a Karitász segítőjeként, önkéntesként
tevékenyen vegyünk részt ebben a feladat-
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ban. Spányi Antal püspök atya, a Magyar
Katolikus Karitász elnöke így beszél erről a
munkáról: „A segítség, a szeretet ereje formálja az emberek gondolkodását. A Karitász
munkáján keresztül az emberek megtapasztalják a szeretet erejét, és ez átformálja gondolkodásukat. A karitász önkéntesek mindig
szeretettel fordulnak a rászorulók felé. Küldetésükben Krisztust viszik magukkal, és látogatásaik során az ő szavát teszik hallhatóvá.

Az önkéntesek Krisztust látják minden rászorulóban az irgalmat.” (www.karitasz.hu)
A segítség, az adományozás akkor tökéletes, ha önzetlen. Mégis, a hitből fakadó
cselekedeteket az a remény kíséri, hogy
egykor ott állhatunk Krisztus jobbján, és
Megváltónktól ezeket az elismerő szavakat hallhatjuk: „amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.”
G. Á.

Az Egyház öt parancsa
Az Anyaszentegyház öt parancsáról szóló
sorozatunk mostani részében az 5. parancsról – Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal
is támogasd! – szeretnék néhány gondolatot megosztani a kedves testvérekkel.
Amikor az Egyházról beszélünk, mindazokra gondolunk, „akik a kegyelemből
eggyé váltak a meghalt és föltámadott
Krisztussal. Egy részük zarándok a földön;
mások eltávozván ebből az életből, tisztulnak a mi imádságaink segítségével is; végül
mások már Isten dicsőségének örvendenek és közbenjárnak értünk. Valamennyien
együtt Krisztusban egy családot alkotnak,
az Egyházat, a Szentháromság dicséretére
és dicsőségére.” (KEK. 195) Közösségről
van tehát szó, amelyben a tagok a sajátos
helyzetüknek megfelelően felelősséggel
tartoznak egymásnak és teljesítik kötelességeiket. Az Egyház földi tagozata – sajátos evilági helyzetében – ebben a világban,
világi eszközök felhasználásával teljesíti
küldetését. Isten akaratából, hiszen Jézus
Krisztus alapította, Ő a feje és Ő bízta rá
Szent Péter apostolra és utódaira.
„Az Egyház küldetése, hogy hirdesse és
az összes nemzetek között valósítsa meg
Istennek Jézus Krisztus által megalapított
Országát. Az Egyház itt a földön ennek az
üdvözítő Országnak a csírája és kezdete.”
(KEK. 150) Amikor az Egyház tevékenységéről beszélünk, természetesen mindenkinek a templomi liturgia jut eszébe. Valóban
az Oltáriszentség a keresztény élet csúcsa
és forrása. A szentmisében valósul meg
leginkább az a közösség, amiről fentebb
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írtam. Természetesen ez megköveteli a
templomok fenntartását, működtetését, a
papképzést és az idős papokról való gondoskodást. De megköveteli a katekézis
(hitoktatást) végzését és missziókról való
gondoskodást is. A helyi missziók ügyéhez
nem csak a szentségek és szentelmények
kiszolgáltatása és az ezekhez kapcsolódó
adminisztráció kapcsolódik, hanem a jelenlét a médiában is. Az Egyház együttműködik a teremtő és gondviselő Istennel az
emberi élet különböző területein, például a
karitász munkáján keresztül is.
Ezen tevékenységek és intézmények
sokszínűsége gazdagítja a keresztény
közösség életét, segít egyre mélyebben
megismerni, megérteni és megélni hitünket. Segít eljuttatni az Örömhírt minden emberhez, közeliekhez és távoliakhoz egyaránt. Jobbá, emberibbé teszi az
emberiség nagy családjának életét. Az intézmények fenntartásához és a hozzájuk
kapcsolódó tevékenységek végzéséhez
azonban anyagi erőforrásokra is szükség
van. Ebben a világban ez mindannyiunk
számára ismert és teljesen magától értetődő dolog. A kérdés inkább az, hogy ki tekinti ezt a tényt a saját maga számára törvénynek, ki tekinti az Egyház 5. parancsát
a saját maga számára fontosnak. Azok az
emberek mindenképpen, akik személyes
ügyüknek is tekintik az Egyház céljainak
megvalósítását, és ezért személyes ügyüknek tekintik ezen célokhoz szükséges eszközök biztosítását is.
Péter atya

Aki szépen énekel...
Szent Erzsébet-himnusz
Vigadj, boldog Pannónia,
Mert Krisztus téged így szeret,
Zengjen a himnusz dallama,
Mondjál szívedből éneket!

Ámul, vigad Türingia,
Természet rendje változik,
Csodákat láthat sok fia,
Gyakran, ha ő imádkozik.

Hiszen belőled származott
Erzsébet, ékes asszonyunk,
Ki minden földit elhagyott,
Mert hívta Krisztus, jó Urunk.

Halott nyer újra életet,
Betegbe épség visszaszáll,
A béna bátran lépeget,
S vakot világít fénysugár.

Királyi házba küldetett,
De isten kedves lánya lett.
Ezrek közül őt lelte meg,
S vezette így az égi kegy.

Méltó dicséret áldja őt,
Dicsérje szó, és zengje dal.
Ő pártfogónk az Úr előtt
Buzgó imádságaival.

Tizenkét életszabály Marburgi Konrádtól Árpád-házi Szent Erzsébet számára
1. Önkéntes szegénységben viseld el türelmesen a megvetést.
2. Melengesd szíveden az alázatot.
3. Hagyj fel az emberi vígasszal, és a test
örömeivel.
4. Légy irgalmas felebarátodhoz.
5. Szívedből és gondolataidból soha ne hiányozzék Isten.
6. Köszönd meg Istennek, hogy halála által megszabadított a pokloktól, és az örök
megsemmisüléstől.
7. Mivel Isten Fia sokat szenvedett érted,
hordjad te is türelemmel keresztedet.
8. Szenteld magad testestől-lelkestől Istennek.
9. Emlékezzél gyakorta arra, hogy Isten kezének műve vagy, ezért törekedj arra, hogy
majd egyesülhessél Vele.
10. Amit te kívánsz az emberektől, hogy
megtegyék érted, azt tedd meg te is őérettük.
11. Gondolj mindig arra, hogy rövid az emberélet, és a fiatalok éppúgy meghalnak,
mint az öregek, ezért törekedjél szüntelenül az örök életre.
12. Bánd mindig bűneidet, és könyörögj Istenhez, hogy azokat bocsássa meg neked.

Dicsérjük, áldjuk az Atyát,
S a Szentlélekkel egy Fiát,
Hogy bűneink bocsánatát
Megnyerjük, s majd az ég honát. Ámen.

Ünnepi koncert Krisztus Király vasárnapján
Időpont:
2014. november 23. 18 óra
Helyszín:
Biai Szent Anna-templom
Közreműködik:
Szűz Mária Szent Neve Szkóla (vezényel: Szabó Ágnes)
Biai Szent Anna Kórus (vezényel: Szalai Péter)
„Áldjátok az Urat, mert jó neki énekelni,
Istenünknek kedves a dicsőítés!”
(147. zsoltár)

Mindenkit nagy szeretettel várunk a koncertre
és az azt követő agapéra!
A belépés díjtalan!

(Forr.: http://szenterzsebetut.hu/imadsagok)
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NAPTÁR
–  A szentmise minden vasárnap 8-kor és
fél 10-kor kezdődik, hétköznap kedden
és pénteken este 6-kor
–  Tanítási időben a hónap első hétfőjén reggel 8-kor diákmise lesz a templomban.
–  Kedden este szentségimádás van a templomban egyházközségünkért és hazánkért.
–  A templomi énekkar csütörtökönként
18 órakor próbál a plébánián.
–  
A gyerekkórus próbái péntekenként
17 órakor kezdődnek a plébánián
–  November 30-án, december 6-án és
13-án, szombaton este 6-kor a szent-

mise keretében adventi lelkigyakorlat
lesz az etyeki templomban
–  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
A roráték időpontjai: kedd és péntek: 6.00
(a roráték után a résztvevőket reggelivel
várjuk a plébánián)

Bibliai rejtvény
Az irgalmasság testi cselekedetei
Melyek az irgalmasság testi cselekedetei?
A feladat: pótolni kell a magánhangzókat.
1. z hzknk tlt dn,
2.  szmjzknk tlt dn,
3.  szgnykt rhzn,
4. z tsknk szllst dn,
5.  btgkt ltgtn

6.  brtnbn lvkt ltgtn,
7.  hlttkt ltmtn.
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le december 7-ig! A helyes megfejtők között értékes könyvet sorsolunk ki a
Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejtése:
1. drachma; 2. ezüst; 3. fillér; 4. talentum;
5. dénár

Készüljünk a szentmisére! – A szentmisék olvasmányai
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Nov. 16.

Péld 31,10-13.19-20.30-31

1Tessz 5,1-6

Mt 25,14-30

Nov. 23.

Ez 34,11-12.15-17

1Kor 15,20-26.28

Mt 25,31-46

Nov. 30.

Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7

1Kor 1,3-9

Mk 13,33-37

Dec. 7.

Iz 40,1-5.9-11

2Pét 3,8-14

Mk 1,1-8

Dec. 14.

Iz 61,1-2a.10-11

1Tessz 5,16-24

Jn 1,6-8.19-28

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. december 5.
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