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A jó pásztor
Milyen a jó pásztor? Jézus mondja: „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja
juhaiért. A béres azonban, aki nem pásztor,
akinek a juhok nem sajátjai, otthagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el,
mert béres, és nem törődik
a juhokkal. Én vagyok a jó
pásztor, ismerem enyéimet,
és enyéim is ismernek engem, mint ahogy az Atya ismer engem és én ismerem
az Atyát. Életemet adom a
juhokért.”
Vajon jó pásztor-e az,
aki akár saját életét is feláldozva eleve vesztett csatába hajszolja juhait? Bár az
értelmetlen áldozatba ő is
belepusztul, de vele pusztulnak a juhai is. Szintén Jézus tanítja: „Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok.”
Jó pásztor vasárnapjára készülve kavarogtak bennem a fenti gondolatok. Volt
egy pápánk, aki vajon jó pásztor volt-e?
Gyermekkoromban sokat hallottam róla.
Sokat szidták, hogy hallgatott, nem emelte fel szavát az üldözések idején a gaztettek ellen. Néha, ha egy plébános atyával
szóba került az említett pápa, ő rögtön a
pápa védelmére kelt mondván, nem beszélt, hallgatott, de a háttérben cselekedett. Persze – gondoltam –, védi a mundér
becsületét, mert hát ez a dolga.
Felhorkant a világ, amikor XVI. Benedek
tiszteletre méltónak nevezte, ami a szentté

avatási ceremónia előszobája. A jeruzsálemi Jad Vasem intézet falára a pápa holokauszttal kapcsolatos szerepét bíráló feliratot helyeztek el. Színdarabot írtak róla,
melyben Hitler pápájaként mutatták be.
A bevezető gondolatok a jó pásztorról annak kapcsán jutottak
eszembe, hogy egy a kereszténység iránti elfogultsággal nem vádolható hírportálon megemlékeztek a
140 éve született Eugenio
Pacelli bíborosról, XII. Pius
pápáról. Ledöbbentett a
felismerés, milyen igaztalanul vádolták.
1939-ben, márciusi megválasztásakor már a béke
mellett emelte fel szavát. A
háború kitörésekor Summi
Pontificatus kezdetű enciklikájában a béke mielőbbi helyreállítását sürgette. Mindkét ateista totalitárius rendszert
mélységesen elítélte. A háborúellenes enciklikát Hitler a Harmadik Birodalom elleni
nyílt támadásnak tekintette.
Bírálták, hogy konkordátumot kötött a
náci Németországgal. A konkordátum aláírását a német püspökök kérték, remélve,
hogy így megmenthetik a katolikus intézményeket és iskolákat.
Kritizálták a hallgatásért, hogy nem
emelte fel szavát, amikor megkezdődött a
zsidóság deportálása. Igen, a holland püspökök hangosan tiltakoztak. Az eredmény:
a Gestapo 1000 zsidó származású keresztényt kivégeztetett.
Szavakban semleges maradt, de a hát-

térben cselekedett. 1941-ben segélybizottságot hozott létre, híradó szolgálatot
szervezett az eltűnt személyek felkutatására, a németek felügyelte Rómában 5000
zsidót rejtett el Vatikánban és a környező
kolostorokban. Pápai menlevelek írásával
több ezer budapesti zsidót mentett meg.
Személyes fellépésével mentett meg 500
zsidót Rodosz szigetén. A Santa Maria
dell’Anima levéltárában talált dokumentum
szerint személyesen 11 ezer zsidó életét
mentette meg. XII. Piusz pápa irányításával
a katolikus egyház egy millió zsidó ember
életét mentette meg, többet, mint a nemzetközi szervezetek együttvéve összesen.
Jó pásztor volt.
Kerkovits Gábor

Aki szépen énekel…
Ha a húsvéti időszak énekeit megnézzük,
mindegyikben megtalálható a föltámadt,
dicsőség, vagy az alleluja (hallelu + Jahve
= Dicsőség Istennek) szavak valamelyike
vagy akár több is ezek közül. Nem véletlenül. Tanúságtevő szavak ezek, melyek súlya legalább akkora, mint azoké, amelyek a
feltámadás után hangzottak el a tanítványok
ajkáról: „Láttuk az Urat.” (Jn 20,25), illetve
„Hát nem lángolt a szívünk?” (Lk 24,32).
Isten tanúságtevő életre hív bennünket. De nemcsak a templom falain belül,
hanem azon kívül is. Ahogy Jézus lángra gyújtotta az Emmauszba tartó tanítványok szívét, úgy általunk képes megérinteni azokat is, akik elfordultak tőle. Mily nagy
szükség van erre… Nagypénteken sem
ok nélkül imádkoztunk azokért, akik nem
hisznek Istenben illetve Jézusban. Az üdvösségre mindannyian meg vagyunk hívva, Isten senkit nem akar kizárni az örök
boldogságból. És itt jön a képbe a mi életünk, amely által másokat Istenhez vezethetünk, ha bátrak vagyunk megvallani őt…
Hadd jusson el a feltámadás örömhíre a
föld végső határáig, és „minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr” (Fil 2,11) Így legyen!
Szalai Péter
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Köszönetnyilvánítás
Ezen az úton is szeretnénk még egyszer
megköszönni Hauck Erzsébet és Kovács
Eta néninek közel fél évszázadon keresztül
tartó imádságos és hűséges szolgálatát,
mellyel hónapról hónapra vezették saját
tagjaikat a Rózsafüzér Társulatban. Folyamatosan 15-20 taggal tartották a kapcsolatot, és buzdították őket a rózsafüzér
rendszeres imádkozására.
Nem szakadtak el teljesen tőlünk, hiszen
imáinkban állandóan részt vesznek. Kívánunk nekik a továbbiakban is jó egészséget
és erőt, és kérjük életükre a Jóisten áldását!
Társulatunk új tagokkal bővült! Köztük
gyermekekkel és férfiakkal is, ami nagy
örömünkre szolgál. Továbbra is várjuk
azokat, akik a közösségi imának ebben a
formájában is szeretnék a Szűzanya közbenjárását kérni, hiszen Vianney Szent
János így elmélkedik könyvében: „A személyes ima a szántóföldön szerteszórt
szalmához hasonlít: ha meggyújtják, alig ad
lángot, de ha a szálakat halomba hordják,
meggyújtva hatalmas lánggá válik, és az ég
felé tör – ilyen a közösségben végzett ima.”
Rózsafüzér Társulat

Adomány
Húsvét vasárnapján új szőnyeggel gazdagodott a templomunk. Az oltárhoz vezető régi futószőnyeg már igen elhasználódott, szükségessé vált a cseréje.
Hontvári Ferenc jóvoltából most, húsvétra lecserélhettük, és húsvét vasárnapján
a szentáldozáshoz járulók fel is avathatták az új szőnyeget. Köszönjük a nagylelkű
adományt, Isten fizesse meg!
Az egyházközség képviselő-testülete
Rendelkezzünk adónk egy százalékáról!
A Római Katolikus Egyház kódszáma: 0011
A Biai Szent Anna
Karitatív Alapítvány száma: 18688973-1-13

Élelmiszer-adomány
A helyi Karitász csoport hálásan köszöni
a kedves testvérek nagylelkű tartósélelmiszer-adományait, amit a nagyböjti időszakban hoztak el templomunkba és helyeztek
el a Szent Erzsébet-szobor alá. Összesen
326 kg élelmiszerből tudtunk bőséges szeretetcsomagokat készíteni, amit a közelgő
ünnepek alkalmából kiosztottunk az egyedülállók, a nagycsaládosok és a rászorultak számára, nagy örömet okozva ezzel!
Nagy öröm számunkra, hogy az elmúlt
évben ismét 1 fővel bővült közösségünk,
aki jó szívvel ajánlotta fel segítségét; így
jelenleg már 11 regisztrált önkéntesből

áll össze csoportunk. A nehezebb fizikai
munka miatt szükség van erősebb kezekre. Szerencsére többen is jelezték, hogy
ilyen esetekben számíthatunk rájuk, hiszen
elkél az ő segítségük is.
Feladatainkat mindig összehangoljuk
az egyházmegyei Karitász programjaival. Minden hónap második keddjén találkozunk a plébánián, az aktuális teendők
megbeszélése után átmegyünk a szentmisére, amit azokért az emberekért ajánlunk
fel, akikkel kapcsolatba kerülünk önkéntes
szolgálatunk során.
Karitász csoport

Bibliamásolás
Dr. Benyik György plébános, Bibliakutató önkéntes csoportokat keresett azzal a
szándékkal, hogy Ferenc pápának egy kézzel másolt Bibliát ajándékozhassunk. A Magyarok Bibliája programra a világ minden
részéből
jelentkeztek
magyarok, köztük az
egyházközségünkből is;
kb. harmincan másoltuk
Ámosz próféta könyvét.
A Rózsafüzér Társulat tagjaiból, a Karitász
csoportból és ministránsokból állt össze kis
csoportunk. Meghatározott szabályok szerint mindenki csak 1 oldalt másolhatott, majd

a másolatot aláírásunkkal tettük egyedivé.
Ferenc pápa személyesen vette át a Vatikánban az ötkötetes Szentírást, meghatódva azon, hogy több mint ötezren vettek részt a bibliamásolásban. Összesen az
Ószövetség 5061 oldal,
az Újszövetség 811 oldal lett. A köteteket a
Német-Magyar Pápai
Kollégium könyvtárában helyezték el.
A Vatikánból érkezett
válaszlevélben
Szentatya apostoli áldását küldi a bibliamásolásban résztvevők számára.
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Naptár

Bibliai rejtvény

– A szentmise minden vasárnap 8-kor és
fél 10-kor kezdődik, hétköznap kedden
és pénteken este 6-kor.
– 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: 16–17.30.
– Elsőáldozás: május 8-án, a fél 10-es misén
– Egyházmegyei lelkinap: május 18-án,
pünkösdhétfőn a székesfehérvári Bregyó
Közi Ifjúsági Szabadidő Központban
– 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.).

Pásztorok a Bibliában:
A Szentírásban nem egy helyen található pásztor, aki fontos személyisége lett az
ószövetségi történeteknek. Kik ők?
1. Bárányokat legeltetett. Ő mutatta be az
első bárányáldozatot, ami aztán számára
az utolsó is lett.
2. A tarka nyáj számát leleményes ötlettel gyarapította: az itató vályúkba csíkos
ágakat tett.
3. Apósa nyáját legeltette, amikor isteni küldetését kapta. Még saruját is levette.
4. Bárány gyapjával állapította meg, hogy
valóban Isten szólította-e meg. Nedvesnek kellett lennie a gyapjúnak – utána
meg száraznak.
5. Míg testvérei királyjelöltként álltak sorba,
ő a a nyájat legeltette, aztán mégis ő, a
legkisebb lett a király.
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le május 8-ig! A helyes megfejtők között értékes könyvet sorsolunk ki a
Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejtése:
1. Az irgalmas szamaritánus; 2. A gazdag
ember és a szegény Lázár; 3. A gonosz
szőlőművesek; 4. A tékozló fiú; 5. A farizeus és a vámos

Készüljünk a szentmisére!
Ápr. 17.

Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

ApCsel 13,14.43-52

Jel 7,9.14b-17

Jn 10,27-30

Ápr. 24.

ApCsel 14,21-27

Jel 21,1-5a

Jn 13,31-35

Máj. 1.

ApCsel 15,1-2.22-29; Zs 66

Jel 21,10-14.22-23

Jn 14,23-29

Máj. 8.

ApCsel 1,1-11

Ef 1,17-23

Lk 24,46-53

Máj. 15.

ApCsel 2,1-11

1Kor 12,3b-7.12-13

Jn 20,19-23
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