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„Szeress, és tégy, amit akarsz!”
„Testvéreim, a meghívásotok szabadságra szól….” – a tanítási év lezárásakor, a
nyári vakáció kezdetén mintha épp ehhez
az aktuális időszakhoz illeszkedne Szent
Pál figyelmeztetése a mai szentleckében.
Természetesen az apostol kijelentése ennél jóval egyetemesebb érvényű, minden
korra és minden keresztényre vonatkozó
felismerés: ha Krisztust követjük, a szabadságot választjuk. Furcsán hangozhat
ez azok számára, akik úgy gondolnak a
kereszténységre, hogy az tiltásaival korlátok közé szorítja az embert, ugyanakkor
előír egy sor dolgot, ami kényelmetlenséggel, áldozattal jár: Tízparancsolat, böjt,
szentmise, házastársi hűség stb. Akik így
gondolkodnak, azok a keresztények szabadságát inkább béklyónak vélik. Pedig
ez a szabadság valóban szabadság, a jó
melletti elköteleződés szabadsága, ami
felülírja anyagi és testi vágyainkat, kényelmünket, a fogyasztói társadalom elvárásait. Olyan szabadság ez, mint amiről
maga Jézus beszél a Mennyek országáról
szóló hasonlataiban: a szántóvető szabadon lemond mindenről, eladja mindenét,
hogy megvásárolhassa azt a földet, amiben a talált kincs rejtőzik.
A krisztusi szabadságot számomra
leginkább a vértanúk bátorsága testesíti meg. A szentmise szövegében például gyakran felmerül Szent Perpétua és
Szent Felicitász vértanúasszonyok neve,
akik Kr. u. 200 körül egy karthágói keresztényüldözés idején kerültek börtönbe. A rabszolga Felicitász várandós volt,

az előkelő származású Perpétuát otthon
csecsemő gyermeke várta. Szent Perpétuát az édesapja próbálta rávenni, hogy
mutasson be tömjénáldozatot a pogány
isteneknek, tagadja meg Krisztust, és
megszabadul. Azonban Perpétua nem
lett istentagadó, szabadon választotta a
vértanúságot és a mártírhalállal az örök
életet. Ez a krisztusi szabadság utáni
vágy hozta létre a szerzetesi közösségeket, ennek a választásnak a szabadsága
indítja el a Krisztusnak szentelt élethívatásokat mind a mai napig.
Szent Pál ennek a szabadságnak a lényegét egy látszólagos ellentmondással
tárja elénk: „szeretettel szolgáljatok egymásnak”. Tehát úgy vagyunk szabadok,
hogy szolgálunk, kölcsönösen, egymásnak. Most, a nyári szabadságok kezdetén
különösen fontos ez. A jócselekedeteket
szüntelenül gyakorolnunk kell. A szünidőre csak a polgári foglalkozásunkat szüneteltetjük, állapotbeli hivatásunkat nem:
ahogy a gyermek a szünetben is gyermek, az anya, apa a szünetben is szülő, úgy a keresztény ember is keresztény
marad szüntelenül. A nyári szünidőben kísérjen minket Szent Ágoston híres mondása: „Igen rövid parancsot kaptál: Szeress, és tégy, amit akarsz. Ha hallgatsz,
szeretetből hallgass; ha kiáltasz, szeretetből kiálts; ha korholsz, szeretetből korholj;
ha kímélsz valakit, szeretetből kíméld; a
szeretet gyökere legyen meg benned, s
ebből a gyökérből csak jó fakad.”
Géczy Árpád

Aki szépen énekel…
Létezik egy áldozási ének, amelynek dallama nem túl cirádás, hangterjedelme csupán
6 hang, hangulata alapján pedig akár egy
gyermekének is lehetne, és mégis eme egyszerűségében, szerénységében kifejezi azt,
ami miatt Isten, a mi Istenünk minden szeretetre, dicséretre és magasztalásra igen
méltó: a gondviselésbe vetett bizalmat.
Az ének (Mindeneknek szemei, H 121.)
bibliai háttere Máté evangéliuma 6. fejezetének 25-34. versei. „Ne aggódjatok” –
bátorít minket az evangélista, hiszen Isten
gondot visel ránk. Nincs olyan eseménye
életünknek, amely Atyánk tudta nélkül zajlana le, s biztosak lehetünk abban, hogy
még legnagyobb bajaink közepette sem
fordítja el rólunk arcát, sőt azért engedi
meg azokat, hogy aztán azokból valami
ezerszer jobbat hozzon ki.
Ha az ég madarai nem vetnek, nem aratnak és csűrökbe sem gyűjtenek, hanem
Mennyei Atyánk táplálja őket, hát akkor
még rólunk – kiket képére és hasonlatosságára alkotott, kiket Isten fiainak mondanak
és azok is vagyunk (vö. Jn 1,3) – hogyan
gondoskodik szerető jóságából… Ha a mezők liliomai, amik nem fáradoznak, és nem
fonnak, mégis Salamon dicsősége teljében
sem közelíthette meg őket (vö. Mt 6,28),
akkor mi, kicsinyhitűek, miért aggódunk?
Dicsőség a háromszor szent Úrnak! Dicsőség neki mindörökké! Ámen!
Szalai Péter
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A kegyes király
A történet megértéséhez a kezdetekig,
Szent Istvánig kell visszamennünk. István
trónörökös nélkül halt meg, és az Árpádház továbbéléséhez a Szent István által
megvakíttatott Vazul vonala biztosította a
folytonosságot. Vazulnak három fia született, három teljesen különböző egyéniség:
Levente megmaradt pogánynak, András
és Béla keresztény lett. Ám míg András hideg és számító, ravasz politikus volt, Béla
egyenes jellemű, tisztaszívű hős volt. Nem
véletlenül ragasztotta rá a nép a bajnok
jelzőt. Kettejük trónviszályát a Korona és
Kard, a királyság vagy a hercegség választása mutatja be. Béla, miután megsúgták
neki, hogy a korona választása esetén orgyilkosok állnak lesben, a kardot választja.
Egyezségük szerint András halála esetén
Béla fiai, Géza, vagy László öröklik a trónt.
Igen ám, az ígéret csak addig tartott,
amíg meg nem született András fia, Salamon. Apja ravaszságát örökölve tört a
trónra, nemegyszer a segítségül hívott német császárnak hűbérül felkínálva Magyarországot. Lászlóék Béla apjuk nemességét
örökölték. Bár merészek voltak a csatában,
könyörületesek a foglyokhoz, gyámolítok
az elesettekhez.
A nép annyira szerette őket, hogy szinte
kikövetelte, hogy az alkalmatlanná váló Salamon helyett fogadják el a koronát. László, bár bátyja halála után átvette az ország
kormányzását, még a méltatlanná váló Salamon életében nem koronáztatta meg magát. Az uralkodást szolgálatnak tekintette,
nem célnak. Megelőzte korát, a később kialakuló lovagi kultusz előképe lett. Ő volt
az első lovagkirály. Könyörületessége miatt nevezte el a nép kegyes királynak.
Édesapaként is termékeny példát
mutatott gyermekeinek, Piroskát a keleti
egyház avatta szentté. Mozaik képe díszíti
a legnagyobb bizánci templom, az Hagia
Sophia mennyezetét.

Királyságával egy időben lépett a pápai trónra az igen erős akaratú VII. Gergely
pápa, aki IV. Henrikkel vívott komoly csatákat, mint az egyházi és a politikai hatalom
versenytársai. László olyannyira el tudta
választani a kétféle hatalmat, hogy amikor
a politikai helyzet megkívánta, meghódoltatta Horvátországot is, ami akkor pápai
hűbérbirtoknak számított. Fagyossá is vált
a kapcsolata a szentszékkel.
Minden cselekedetét átjárta a lelkiismeretvizsgálat. Egyetlen, töredékben fennmaradt levelében, amit Oderisius, Monte
Cassino-i bencés apátnak küldött 1091ben, így ír:
„…bűnös vagyok, mert a földi méltóság
teendőit nem lehet előmozdítani súlyos
vétkek nélkül.”
Bár minden mai politikusnak, vezetőnek
ilyen lelkiismerete lenne!
László 1095. június 29-én halt meg.
Előbb Somogyváron, az általa alapított
apátságban
temették el, majd
hamvait végakaratának megfelelően Nagyváradra
vitték. A nép sokáig
szeretettel
emlékezett a kegyes királyra, emléke különösen a
székelyek között
eleven. Legendák
sora keletkezett,
annyi, amennyi talán csak Mátyás
királyról. Ám míg
a Mátyás mondás
a leleményről, ravaszságról szóltak, a Lászlóról
szólók megbocsátást, könyörületet,
szeretet, minden
értelemben
vett
hősiességet hang-

súlyoznak. A mai napig zarándokhelyek
őrzik emlékét Mátraverebély-Szentkúton,
de említhetnénk a Tordai-hasadékot, vagy
a Szent László pénzét is.
1192-ben avatták szentté. Élő tiszteletét
jelzi, hogy neve az egyik leggyakoribb keresztnév lett Magyarországon.
Szent László himnusz
Győztes vezérem szent király
Hozzád száll esdeklő imám,
Vészben -viharban nemzetem,
Térdelve esdekelgetem
Refrén:
Légy égi pártfogónk ,
Jó harc után,
Jézus nevével adjuk át,
Hálával telt szívünk,
Győzelmi énekünk,
Trónolj az égi zsámolyán.
Kerkovits Gábor
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Adománygyûjtô gyermek hangverseny
a Szent Anna-templomban
Egy kedves eseménnyel folytatódott a helyi összefogás értékeink megőrzésére. Május utolsó vasárnapjának délutánján – a tavalyi évhez hasonlóan – idén is közel ötven
gyerek gyülekezett a templom első soraiban, hogy muzsikájával hívja össze közösségünk tagjait. A cél ismert volt minden
érdeklődő számára: támogatni a 200 éves
sekrestyeszekrény restaurálását, amely
csak az adakozók felajánlásából tud megvalósulni.
A sok, hangszerén szépen játszó, hangjával lelket gyönyörködtető tanítvány a

Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola
és a Czuczor Gergely Tagiskola tanárainak
jól felkészített növendékei. Nagy öröm volt
tudni és látni, hogy a településünkön tanuló kis diákok családjai eljöttek, hogy szabadidejükből és anyagi lehetőségeikből
egy kis szeletet a ránk hagyományozott
múlt megőrzésére fordítsanak.
Köszönet hát a gyerekeknek, családoknak és tanároknak, hogy 66 000 forinttal
ismét közelebb jutottunk a sekrestyeszekrény felújításához.
Szent Anna Oltáregylet

GYEREKEKKEL GYEREKEKHEZ –
nekem jutott, jusson neked is!
Az idei nyári hittantábor az irgalmasság
testi és lelki cselekedeteit járja körül. Ennek jegyében elmegyünk a táborozókkal
Esztergomba egy hátrányos helyzetű gyerekeket felkaroló szerzetesrend által fenntartott közösségi házba. A tavalyi évben a
biai táborunkba látogató Marista rend tagjai és segítői örömmel várnak minket, hogy
együtt töltsünk néhány órát az ott élő, nehézsorsú gyerekekkel.
Szeretnénk, ha a látogatásunkat ös�szeköthetnénk egy kis segítségnyújtással, hogy a táborozó gyerekeinknek lehetősége legyen megélni az irgalmasság
adakozó, gondoskodó szeretetét. Ezért
szeretnénk kérni a kedves híveket is,
hogy lehetőségükhöz mérten június hónap folyamán helyezzék el adományaikat
a templom bejáratánál.
Megbeszélésünk szerint iskolakezdéshez szükséges felszereléseknek tudnák
most a legnagyobb hasznát venni. Kérjük
tehát, hogy füzetekkel (főleg alsós), ceruzákkal, festékekkel, gyurmával, radírral,
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vonalzóval, tollakkal, filctollakkal, zsírkrétával, az iskolában szükséges eszközökkel támogassuk közösen a nálunk sokkal
kiszolgáltatottabb helyzetben élő családokat.
Adakozó együttműködésüket köszönik
a hittantábor szervezői.

Felhívás
Kedves Testvérek!
A sírhelyek rendben tartása közös
érdekünk. Ezért szeretettel tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1991 előtt megváltott sírhelyek bérleti ideje lejárt.
A sírhelyekről nagy örömmel adunk
tájékoztatást a plébániai ügyfélfogadási időkben, illetve telefonon is szívesen segítünk.
Plébániahivatal

Egyházmegyei hírek

Papszentelés
2016. június 24-én, pénteken az egyházmegye hagyományának megfelelően Keresztelő Szent János születésének ünnepén pap- és diakónusszentelés lesz a
Székesegyházban. A szertartásra délelőtt

10 órakor kerül sor. Bak Ádám és Visnyei
László akolitusokat diakónussá, Tóth
András diakónust áldozópappá szenteli
Spányi Antal megyés püspök.

Egyházmegyei nap – pünkösdhétfô
A Székesfehérvári egyházmegye hagyományos évről évről megrendezett pünkösdi családi napjára a hűvös idő ellenére is szép számmal, mintegy kétezren
látogattak el. A gazdag programokkal teli találkozó koncelebrált püspöki
szentmisével kezdődött, amelyen gitáros
énekekkel szolgáltak zenész fiatalok.
Spányi Antal megyés püspök beszédében hangsúlyozta, kellenek a közös
élmények, szükségünk van az egység
megélésére az egyházban. „A hitet az
embernek közösségben kell megélni, ha
valaki a maga hitével bezárkózva, magának élve próbál Istenhez eljutni, ez hamis
út. A Szentlélek közösségbe hív bennünket, hogy együtt örüljünk egymásnak, a
közös imádságnak, a gyermekek örömének, és együtt tudjunk elmélyedni az egyház tanításában. Arra hív a Lélek, hogy
fedezzük fel magunkban azokat az isteni
ajándékokat, amelyeket karizmáknak nevezünk, amelyekkel másokat segítünk.
Sajátos módon tanúságot kell tennünk hitünkről, hogy jobbá tegyük a világot.”
A szentmise után a pünkösdi nap jó
hangulatú, színpadi programokkal folytatódott, amelyen bemutatkoztak az egyházmegye fenntartásában működő iskolák diákjai és néhány lelkiségi mozgalom
is, köztük a cursillósok közössége.

Természetesen adományok gyűjtésére is alkalmat teremtettek a lelkinap
szervezői, így a résztvevők támogathatták Böjte Csaba atya Don Bosco és
Szent Imre Iskolaházának rászorulóit.
A fiatalok külön programja a 2016-os
krakkói Ifjúsági Világtalálkozóra toborzott. Ismertetve a programokat külön
felhívták figyelmet arra, hogy várják
még a jelentkezéseket a találkozó hivatalos magyarországi honlapján, a www.
krakko2016.hu-n, melyet az MKPK Ifjúsági Bizottsága működtet. A Családpasztorációs Iroda szervezésében a
szülőknek Ocsovai Grácián OFM ferences szerzetes tartott előadást arról, hogyan újuljon meg imaéletünk az Irgalmasság évében. Lackfi János költő, író,
műfordító és felesége, Bárdos Júlia 25
éve tartó közös életútjukról beszéltek,
megosztották a hallgatósággal együtt
töltött életük csúcsait és mélységeit is.
A székesfehérvári egyházmegye 11.
pünkösdi napja közös imádsággal zárult.
Spányi Antal megyés püspök vezetésével, a papság és a hívek együtt kérték Istent a közösségek lelki megújulásáért, az
egyéni szándékokért.
Forrás: http://www.szfvar.katolikus.hu
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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.
– 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.).

Szent László
Szent László apja:
a, I. András
b, I. Béla
c, I. Géza
Híres legendájában tőle mentette meg a
magyar lányt:
a, kun vitéz
b, tatár vitéz
c, német vitéz
Ezt az egyházmegyét ő alapította:
a, Szegedi
b, Nagyváradi
c, Gyulafehérvári
Lányát is szentként tiszteljük, ő:
a, Szent Piroska b, Szent Hedvig
c, Szent Kinga
Itt őrzik a híres Szent László-hermát:
a, Esztergom
b, Bécs
c, Győr
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le július 17-ig! A helyes megfejtők között értékes könyvet sorsolunk ki a
Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejtése:
1. Mezopotámia
2. Ciréne
3. Frígia
4. Róma
5. Kréta
6. Kappadócia
7. Pamfilia

Készüljünk a szentmisére!
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Jún. 26.

1Kir 19,16b.19-21

Gal 5,1.13-18

Lk 9,51-62

Júl. 3.

Iz 66,10-14c

Gal 6,14-18

Lk 10,1-12.17-20

Júl. 10.

MTörv 30,10-14

Kol 1,15-20

Lk 10,25-37

Júl. 17.

Ter 18,1-10a

Kol 1,24-28

Lk 10,38-42

Júl. 24.

Ter 18,20-32

Kol 2,12-14

Lk 11,1-13

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. július 10.

6

