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Kedves Testvérek! A legnagyobb szeretettel hívom fel figyelmüket a következőre: a
sátánnak terve van az Önök életével. Tévedés ne essék, nem sajtóhiba történt, az
előző mondat valós tényeket közöl!
Sajnos nem gondolunk bele, de fontos
tisztában lennünk vele: a számunkra láthatatlan, szellemi világban a sátán mindent
megtesz azért, hogy bűnt kövessünk el.
Mivel ő a legnagyobb irigyünk, ezért minden követ megmozgat, hogy eltérítsen
minket a helyes útról. Egészen személyesen érinti meg bűnre hajló természetünket. Ott támad, ahol a leggyengébbek vagyunk. Olyan cifra dolgokra is képes, hogy
egyszer elaltat, s azt mondja: „Ez nem bűn,
hisz a másik is ezt teszi.”, máskor meg teljesen elhiteti azt velünk, hogy milyen nagy
bűnösök vagyunk, hisz már évek óta küzdünk ugyanazzal a bűnnel… akkor ennek
mi értelme van… adjuk fel, úgyse változunk…
Másrészről viszont ott áll mellettünk Jézus, és velünk hordozza életünk keresztjét.
Látja küzdelmeinket, vívódásainkat és kísértéseinket, és megsegít minket, ha hozzá fordulunk. De hát kérjük mi egyáltalán
az ő segítségét? Imádkozunk azért, hogy
segítsen leküzdenünk gyarlóságainkat?
Vagy beletörődtünk abba, hogy jobbak
már úgysem leszünk?
Borzasztó nagy hiba azt mondani bűneink kapcsán, hogy „ilyen vagyok, és kész;
fogadjatok el így”. Ugyanis ezzel rábólintunk vétkeinkre, és továbbra is megtes�szük azokat.
Nagy gond lehet az is, ha nem ismerjük
fel bűneinket. A (testi-lelki) betegség gyógyítása úgy kezdődik, hogy rájövünk annak okára. A Zsoltárokban is azért imádkozunk, hogy Isten mentsen meg minket
rejtett bűneinktől! Hiszen hogyan tudnánk
küzdeni ellenük, ha fel sem ismerjük őket?!
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Jó, ha tudjuk, hogy bűneink gyakran annak következményei, hogy adományainkat
rosszul használjuk. Péter apostol mindenben első akart lenni. Elsőként került bajba azért, mert vízen járt. Elsőként állította, hogy soha nem hagyná el Jézust, még
akkor sem, ha mindenki más igen. És elsőként kelt Jézus védelmére a Getszemáni
kertben. Ez az örök belső késztetés viszont
büszkévé tette, s hogy elég, ha a saját kezdeményezéseire támaszkodik, mígnem elhagyta saját ereje és megtagadta Jézust.
De amikor a feltámadt Úrral találkozik, Jézus nem veszi el tőle vágyát, hanem más
irányba tereli azt, mégpedig arra kéri, hogy
legyen nyájának pásztora.
Akármilyen bűnről is legyen szó, a lényeg ugyanaz: megsebzi (bocsánatos bűn)
vagy kioltja (halálos bűn) bennünk a szeretetet. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy
a szeretet Istentől való. Nem én generálom. Isten képessé tehet arra, hogy az Ő
szeretetét megmutassam a másik embernek. De amennyiben kizárom magam Isten
gondviselő szeretetéből (már egy halálos
bűn által is), akkor családomat és barátaimat sem fogom tudni helyesen szeretni.
Tehát első lépésként szembe kell néznünk bűneinkkel (lelkiismeret-vizsgálat
lelkitükör segítségével). Ha ezen a fontos
lépésen túl vagyunk, akkor pedig szembe
kell velük szállni, amihez szükséges a tökéletes bánat és az erős elhatározás, hogy
a továbbiakban kerüljük azokat. Ha ezek
megvannak, akkor pedig irány a gyóntatófülke! Fontos, hogy ki tudjuk mondani:
„Felelős vagyok szeretetlen tetteimért és
megváltozhatok.” Igen, a bűn az én személyes döntésem következménye. De Isten e rossz cselekedettől függetlenül is
szeret engem, és üdvözíteni akar. Akinek
van füle, hallja meg!
Szalai Péter

Böjttel a kísértés ellen
Bornemissza Péter, a
16. századi a magyar
protestáns
irodalom
nagy műveltségű, tudós-költője,
Balassi
Bálint nevelője az egyik
legfőbb keresztény feladatnak a kísértések
leküzdését tekintette.
Úgy látta, hogy minél
kiválóbb ember valaki,
minél nagyobb áldásban részesítette őt az
Isten, annál keményebb
kísértéseknek van kitéve: „Azkiknek az Úr igen
mély értelmeket és bölcsességet adott,
azokra nagy sokféle viszálytató kísírteteket is ereszt.(…) ezekről példa amaz nagy
bölcs Salamon, amaz nagy szent életű Dávid próféta és király, amaz nagy Szent Péter
apostol, amaz nagy erős vitéz Sámson, és
többiek” A felsorolt bibliai alakok valóban
ki voltak téve a kísértéseknek, és ahogy a
történeteikből kiderül, nem is mindig tudtak
ellent mondani a sátánnak, aki aztán bűnbe is rántotta szent életre hivatott áldozatait. Ha azonban ezek a jelentős személyek
ki voltak téve rátermettségük, kiválóságuk
miatt a nagy kísértéseknek, mennél inkább
támadást indíthatott a legtökéletesebb ellen, Jézus Krisztussal szemben a sátán.
Nagyböjt első vasárnapi evangéliuma
épp egy ilyen sátáni hadműveletet beszél el, amikor Jézus nyilvános működése megkezdése előtt elvonult a pusztába,
hogy böjttel készüljön fel a feladatára. A
messiási feladat az üdvtörténet befejezése, az ószövetségi próféciák beteljesítése
volt. Nem véletlen, hogy a sátán épp azokkal kísérti Jézust, amelyek aztán fontos
szerepet kapnak a megváltói munkában:
a kenyér jelenléte („Ez az én testem”), az
egész világra kiterjedő uralom („menjetek
az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot”), és az ószövetségi próféciák be-
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teljesülése mind olyan
elem, aminek szerepe
lesz Jézus üdvösséget
hozó művében. Csakhogy nem öncélúan,
nem sátáni igényre,
nem bármikor, amikor
csak megteheti, hanem csak akkor, amikor az Úristen elvárja, akarja, kéri. Jézus
minden tettét ezen
a szűrőn át valósítja
meg: az Atya akaratát
teljesíti, csak neki engedelmeskedik.
Mindenkit érnek kísértések. A rossz
szellem újabb és újabb fondorlatos trükkel próbálja hatalmába keríteni a lelkünket. Rajtunk áll, hogy hagyjuk-e. Egy görög-katolikus atyától hallottam: „Arról nem
tehetsz, hogyha egy varjú elszáll a fejed fölött. De arról már igen, ha hagyod fészket
rakni rajta.” Ha vannak is kísértések, nem
kell, hogy addig dédelgessük, amíg bűn
lesz belőle. Jézus sem dédelgette magában a sátán ajánlatát, nem állt le vele hos�szasan beszélgetni, ahogy az első emberpár tette, hanem röviden visszautasította.
Át tudott lépni a kísértésen, hiszen az éhség csillapításánál, a felkínált egyszerű
vagy könnyű megoldásoknál előrébb való
volt számára az Atya akarata, pedig előre
tudta, milyen keserű lesz az utolsó, szenvedésekkel telt kehely.
A nagyböjti idő erre a szemléletre készteti a híveket. Az imádság, böjt, alamizsna
hármassága az egyéni érdekeket, vágyakat egy lépéssel hátrébb sorolja, és kísérletet tesz arra, hogy az isteni elgondolást
állítsa vissza az őt megillető első helyre.
Amikor nem az lesz a fontos, hogy nekem
mi jár, hogyan lenne könnyebb, kellemesebb, hanem az, hogy mivel teljesítem inkább a Mennyei Atya akaratát.
Géczy Árpád

Aki szépen énekel…
Amikor ráébredünk bűnösségünkre, nem
az öröm az, ami eltölti szívünket. És ez így
van jól. Nagyon helyes bűnbánati cselekedet, ha az ember tud sírni elkövetett bűnei
felett. Sőt mondhatnánk, szerencsés az
ilyen ember, mert átérzi vétkeinek súlyát,
és őszinte bűnbánatot tud tartani felettük.
(Sokan már rutinszerűen gyónnak. Komolyabb megbánás nélkül bevallják bűneiket,
és ugyanilyen lekvár módon határozzák el
(?) magukat, hogy jobbak lesznek, és kerülik a bűnt.)
„7Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!
8Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál,
s aki zörget, annak ajtót nyitnak. 9Melyiketek ad fiának követ, amikor az kenyeret
kér tőle? 10Vagy ha halat kér, ki ad neki
kígyót? 11Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, akkor
mennyivel inkább ad jót mennyei Atyátok
azoknak, akik kérik (Mt).”
Kérjük? Kérjük!
Merjünk zörgetni az irgalomban gazdag
Istennél, hogy adjon nekünk lelki erőt bű-

neink legyőzésére! És biztosak lehetünk
abban, hogy megadja, ha kérjük. Kérjük?
Kérjük!
„Hozzám kiált és én meghallgatom őt.
Megmentem és megdicsőítem őt.” (Nagyböjt 1. vasárnapi introitus)
Szalai Péter

Felhívás

„…nem sokat ér, ha magunknak dalolunk; szebb, ha ketten összedalolnak.
Aztán mind többen, százan, ezren, míg
megszólal a nagy Harmónia, amiben
mind egyek lehetünk. Akkor mondhatjuk
majd csak igazán: Örvendjen az egész
világ!” (Kodály Z.)
Éppen ezért nagy szeretettel várnak
templomi énekkaraink mindenkit, aki
szeret énekelni, és örömmel részt venne valamely kórus munkájában! A Szent
Anna Kórus csütörtökönként 18 órától,
az Emmausz Kórus hétfőnként este fél
8-tól várja az érdeklődőket a plébánián!
Szalai Péter

…Krisztusi szeretet hitével szolgáljuk közösségünket…
Kedves keresztény Testvéreink! Szeretettel adtam/adtunk számot, évközi 3. vasárnapunkon egyházközségünk csoportjainak 2015. évi tevékenységünkről. Milyen
érdekes, hogy a napi Szentleckében pont
erről a közösségi összetartozásról volt szó!
Ez elgondolkoztató, mert ez szól - a krisztusi szeretetszolgálati tevékenységünkről,
mellyel világi lelkipásztori kisegítői munkánkat végezzük.
Tevékenységünk Szt. Pál 1Kor 12,7. 1214, 27., szerint: „… A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon
vele…”, mert: „… A test ugyan egy, de sok
tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban
mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi
ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté keresztelkedtünk… mindnyájunkat egy
Lélek itatott át. Mert a test sem egy tag,

hanem sok.…Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként tagjai….”
Szeretném ide idézni Szent II. János
Pál pápa – a „lengyel pápa” szavait, melyet 1996-ban a Nagycsütörtöki levélben
intézett egyházunk papjaihoz: „A megkereszteltek ugyanis az újjászületés és a
Szentlélek kenete által lelki házzá és szent
papsággá szenteltetnek, hogy minden
cselekedetük által lelki áldozatokat ajánljanak föl, és annak erőit hirdessék, aki a
sötétségből meghívta őket csodálatos világosságára (vö. 1Pt 2,4-10). A hívők közös papsága és a szolgálati, azaz hierarchikus papság – jóllehet nemcsak fokozatilag,
hanem lényegileg különböznek egymástól – egymásra van rendelve; mert mindegyik a maga sajátos módján Krisztus egy
papságából részesedik. A szolgálati pap-
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ság a hívők általános papságának szolgálatában áll. Amikor ugyanis az Eucharisztiát ünnepli, és a szentségeket kiszolgáltatja,
tudatosítja a hívőkben sajátos részesedésüket Krisztus papságában.”
Igen, ez „szolgálat”, mégpedig lelki közösségem szolgálata. Most már - hála az
evangéliumi meghívásnak - többen is ellátjuk Péter plébános atyánk intenciói alapján e szeretetszolgálatunkat. Hitünk megvallása és vállalása nemcsak saját magunk
előtt, hanem „szolgálatunk” révén mások,
közösségünk, illetve településünk széles
nyilvánossága előtt.
E közösségi evangéliumi, krisztusi szeretetszolgálatra kaptunk meghívást, amikor plébánosi ajánlásra – Antal püspök
atyánk – megbízását megkaptuk/átvettük.
Hiteles bizalmat kaptunk, mellyel a Krisztus Urunk szeretetével szolgáljuk közösségünk mindennapi életét, ezért a világi lelkipásztori kisegítők nevében adok számot
szolgálatunkról.
Mit jelent e szolgálat a hétköznapok
egymásutániságában?
Először is mindennapi jelenlétet keresztény közösségeink életében.
Másodszor mindazon evangéliumi szeretetszolgálat elvégzése – melyre meghívtak minket.
Milyen feladataink – mondjam úgy és talán
ez a helyes – szeretetszolgálataink vannak?
Szolgálatunk során temetést és szentségimádást végzünk, ha arra a plébánosunk,
Péter atya megkér minket. De többször van
olyan eset, ahol a mi szolgálatunkkal lehet
ellátni a liturgikus kötelezettségeink ellátását. Így az igeliturgia ad módot, hogy megoldja helyzetünkben, ha településünkön
(ld. Herceghalom) közösségek vasárnapi
szentmiséjére nincs lehetőség. Ezért ma
szombatonként van ott szentmise. De így
Etyek településen - ezért szombat esténként igeliturgiát tartunk. Igaz, hogy hétköznapjainkban így több esetben – az egybeeső időpontok miatt szentmise alkalmával

néha igeliturgiát kell tartanunk. Ez persze
most még csak az igazán kis közösségeket érinti. Ezen alkalmakkor közösen tudunk imádkozni, szentáldozáshoz járulni,
és – szolgálatunk révén közösségmegtartó
és összetartó szerepünk is van – egy-egy
beszélgetés formájában. Mert nem csak
vasárnap délelőtt vagyunk keresztények,
hanem a hét minden napján, minden órájában – akárhol is vagyunk – mert hitelesen szolgáljuk keresztény közösségeinket.
Ellátjuk az első pénteki szolgálatot beteg
testvéreiknél, vagy ha kell, családokhoz
megyünk ki – szükség esetén egyéb plébániai adminisztratív feladatot végzünk.
Foglalkozunk ministránsaink nevelésével,
tanuló ifjúságunk hitoktatásával, egyházi
csoportjaink – Karitász, Rózsafüzér Társulat, Oltáregylet stb. tevékenységének segítésével. Mert ne feledjük, hogy a Jóisten –
egyúttal tervező is, általunk is építi Krisztus
Urunk egyházát. E folyamat részesei vagyunk, világi lelkipásztori kisegítőként.
Mit adok hozzá személy szerint ehhez a
szolgálathoz?– joggal kérdezhetik.
Komoly feladat, mert komolyan kell venni feladatom ellátását. Készülni kell minden alkalomra! Az oltárnál végzett szolgálat ezért hitelességet követel, – mert a mi
szolgálatunk éppen a civilségünkből adódóan egyedi, és a civilségünkben maradva hiteles. Ez a legfontosabb, a hitelesség.
Mindez öröm forrása is, amikor látod
a „lelkek jövetelét” a szentáldozáshoz. A
kereszt jelének rajzolását – gyermekeink
homlokára: „Áldjon meg tégedet a mindenható Isten!”. A hozzánk forduló keresztény testvérünk gondjainak meghallgatása
és a gondok közös szeretetteljes feloldása. Egy jó szó, egy mosoly, egy kézfogás,
mind-mind örömforrás számunkra és testvéreink számára.
Te Deum laudamus
Hála neked, Istenem, a világi papság
ajándékáért !
Lányi István

Rendelkezzünk adónk egy százalékáról!
A Római Katolikus Egyház kódszáma: 0011
A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány száma: 18688973-1-13
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Teremtésvédelmi javaslatok nagyböjtre
Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikájának szellemében, Székely János segédpüspök, az MKPK Caritas in Veritate
Bizottságának vezetője egyetértésével, a
teremtett világ iránti keresztény felelősség
elmélyítése érdekében a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület nagyböjti javaslatait adjuk közre.
Idén nagyböjtben a húsvétra való lelki
felkészülés részeként Ferenc pápa Áldott
légy kezdetű enciklikájának szellemében
szeretnénk olyan önként vállalható nagyböjti gyakorlatokat is a testvérek figyelmébe ajánlani, melyek nekünk és a körülöttünk élőknek is segíthetnek felfedezni a
teremtett világ iránti felelősségünk és istenkapcsolatunk szoros összefüggéseit.
Ezért először is arra buzdítjuk a kedves
híveket, hogy aki teheti, legalább a nagyböjti időben – lemondásként és egyben
a teremtett világ iránti felelősségének kifejezéseképp – ne autóval menjen szentmisére, vagy ha igen, akkor kínálja fel az
autóban lévő szabad helyeket közelben
lakóknak, hogy „telekocsival” közlekedjenek, és egyben a segítőkész kapcsolat is
erősödjön az egyházközség tagjai között.
Nagyböjt 1. vasárnapja (február 14.) –
étkezés
Ferenc pápa Áldott légy enciklikájának
szellemében arra buzdítjuk a kedves híveket, hogy az előttünk álló héten ne csak
pénteken, de néhány másik napon is tartózkodjanak a húsevéstől, mert ezzel (az
önmegtagadáson túl) jelentősen csökkenthetik a teremtett világ terheit.
Nagyböjt 2. vasárnapja (február 21.) –
fűtés
Ferenc pápa Áldott légy enciklikájának
szellemében ezúttal arra buzdítjuk a kedves híveket, hogy az előttünk álló héten,
ha tehetik, csökkentsék egy fokkal lakásuk hőmérsékletét, ezzel is mérsékelve a
teremtett világra nehezedő terheket.

Nagyböjt 3. vasárnapja (február 28.) –
hulladék
Az előttünk álló héten törekedjünk arra,
hogy kevés hulladékot termeljünk. Például
csomagolatlan árukat vegyünk, ne kérjünk
a boltban szatyrot, zacskót, és amit kidobunk, azt is a fajtájának megfelelő kukába,
veszélyeshulladék-gyűjtőbe vagy pedig
komposztba tegyük.
Nagyböjt 4. vasárnapja (március 6.) –
vegyszerek
Az előttünk álló héten tájékozódjanak,
milyen természetes tisztítószerekkel tehetnék a teremtett világot kevésbé terhelővé a
húsvéti nagytakarítást.
Nagyböjt 5. vasárnapja (március 13.) –
csodáljuk a teremtés szépségét
Az előttünk álló hosszú hétvégén találjanak alkalmat arra, hogy kimenjenek a természetbe, és gyönyörködjenek, örüljenek
a teremtett világ gazdagságának, keressék
benne Isten keze nyomát, szeretetüzenetét, és adjanak hálát érte.
Virágvasárnap (március 20.) –
szolidaritás
A nagyhéten arra buzdítjuk a kedves
híveket, hogy az előttünk álló ünnepen
tegyenek valamit azért, hogy a környezetünkben élő szükséget szenvedők is
méltón ünnepelhessenek.
A fent megfogalmazottak természetesen nem rendelkeznek semmilyen „hivatalos” jelleggel, hanem ajánlások, melyek
a helyi közösség helyzetéhez alakíthatók
a felelős lelkipásztor belátása alapján, a
Ferenc pápa által kért „ökológiai megtérés” (LS 217) lelkületét szem előtt tartva.
Az egyes javaslatokhoz további – templomi hirdetőtáblára kinyomtatható, illetve internetes linkeket is tartalmazó – anyagokat
közlünk hétről hétre a Teremtésvédelem.
hu honlapon.
Forrás: Magyar Kurír
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Bibliai rejtvény

– A szentmise minden vasárnap 8-kor és
fél 10-kor kezdődik, hétköznap kedden
és pénteken este 6-kor.
– A nagyböjt péntekjein 17.15-kor keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban
– Kedden este szentségimádást tartunk a
templomban egyházközségünkért és hazánkért.
– A hónap 1. és 3. péntekén a szentmise
után szentségimádás van a templomban.
– Az irgalmasság évében minden hónap
első vasárnapján 15 órakor az Isteni Irgalmasság tiszteletére imaóra van 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:15–18.30;
kedd, péntek: 16–17.00.
– Egyházi hozzájárulást csekken, illetve
átutalással is lehet fizetni. A Biai Római
Katolikus Egyházközség számlaszáma:
11101002-75013774-36000001.
– A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány
új számlaszáma: 10400463-5052677483901001 (K&H Bank Zrt.).

A 40-es szám nemcsak a nagyböjti időszakra vonatkozik a Bibliában, gyakran találkozhatunk ezzel a számmal máshol is a
Szentírás lapjain.
Ünnep, Jézus születése után negyven
nappal: …………………….
Az egyiptomi kivonulást követő negyven
év: ……………………..
Jézus feltámadása után negyven nappal
ünnepeljük: ………………..
40 napig tartó eső következménye:
…………………………..
Több nagy izraeli király is ennyi ideig
uralkodott, például apa és fia: ……… és
……….
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le március 6-ig! A helyes megfejtők között értékes könyvet sorsolunk ki a
Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejtése:
1. Boldog Batthyány-Strattmann László;
2. Bosco Szent János; 3. Szent Erzsébet;
4. Boldog Apor Vilmos;
5. Istenes Szent János

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai (Nagyböjt 1 – 5. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Febr. 14.

MTörv 26,4-10

Róm 10,8-13

Lk 4,1-13

Febr. 21.

Ter 15,5-12.17-18

Fil 3,17 - 4,1

Lk 9,28b-36

Febr. 27.

Kiv 3,1-8a

1Kor 10,1-6.10-12

Lk 13,1-9

Márc. 6.

Józs 5,9a.10-12;

2Kor 5,17-21

Lk 15,1-3.11-32

Márc. 13.

Iz 43,16-21

Fil 3,8-14

Jn 8,1-11

Felelős kiadó: a Biai Egyházközség Képviselő-testülete
Szerkesztőbizottság: Géczy Árpád, dr. Kerkovits Gábor, Szalai Péter
www.biaikatolikus.hu • E-mail: biaiplebania@gmail.com
Tördelés: Horváth Árpád • Sokszorosítás: Krónikás Bt.
Következő lapzárta: 2016. március 6.
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