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Betegek világnapja
Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére
1993-tól február 11. A BETEGEK VILÁGNAPJA.
1858-ban ezen a napon jelent meg a Szűzanya Soubirous Bernadett 14 éves francia lánynak Lourdes-ban, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevő forrás fakadt. E helyen
1864-ben templomot építettek, amelynek IX.
Pius pápa bazilika címet és előjogokat adományozott. Lourdes-ban a zarándokok száma
évente több mint félmillió, és a természetes
módon meg nem magyarázható gyógyulások
száma is több ezerre tehető. A világnap célja,
hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés
megértését.” Egyre több templomban február
11-én csoportosan kiszolgáltatják a szentséget azoknak, akik előzőleg kérik azt.
Szent János evangéliumában olvassuk:
„Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy fürdő, amelynek héberül Beteszda volt a neve. Öt
oszlopcsarnoka volt, nagyon sok beteg feküdt
bennük: vakok, sánták, bénák várva, hogy a
víz megmozduljon. Az Úr angyala ugyanis leszállt időnként a tóra, és felkavarta a vizet. Aki
felkavarása után először lépett a vízbe, az meg�gyógyult, bármilyen betegségben szenvedett
is. De volt ott egy ember, aki már harmincnyolc
esztendeje szenvedett. Amikor Jézus meglátta,
amint ott feküdt, s megtudta, hogy már régóta
beteg, megkérdezte tőle: „Meg akarsz gyógyulni?” „Uram – válaszolta a beteg –, nincs emberem, aki bevinne a tóba, amikor felkavarodik a
víz. Így mire odaérek, már más lép be előttem.”
A legszomorúbb, ha valakinek nincs embere. Nincs, aki ápolja, nincs, aki gondozza, nincs, aki esetleg levigye a templomba a
szentkenet közösségi felvételére. Mit tegyünk,
ha szeretnénk betegtársaink embere lenni,
szeretnénk fájdalmaikat, a betegség okoz-

ta magány enyhíteni? Rónay György válasza
a kérdésre: „Nincs az a miniszter vagy egészségügyi reformprogram, mely pótolni tudná a
beteg ember iránti személyes szeretetünket. A
személyesen neki szóló látogatást, a személyes
beszélgetést vagy csak a szolidáris jelenlétet.
Mindig annyira és úgy, ahogy az a betegnek - és
nem nekünk esik jól. Jó volna ilyenkor finom érzékkel megtalálni a szavakat, az ima, remény és
bizony a derű hangulatát. Az imáról persze elsősorban nem beszélni kell, hanem tenni. Érte,
helyette is, aki szenved. És azért, hogy személyes szeretettel tudjunk mellette maradni, amíg
kell. Bámulatosan fejlődik az orvostudomány.
Reméljük, hogy bontakozik az egészségügy és
egészségünk megtartásának is reformprogramja. De vajon hol tart a magunk reformja, személyes szeretetünk?”
Mit tehet a hívő orvos, hogy szakmai tudását gyarapítva és alkalmazva tartsa be a törvényt: Salus aegroti supraeme lex esto? – A beteg üdve legyen a legfőbb törvény! Olvassa
el, és tartsa követendőnek Szent II. János Pál
pápa által írt Az orvos imáját:
„Úr Jézus, isteni Orvos, aki életed során megkülönböztetett szeretettel szeretted azokat, akik
szenvednek, és aki a gyógyítás küldetését bíztad tanítványaidra, tégy minket mindig készségessé arra, hogy enyhítsük beteg testvéreink
fájdalmait. Add, hogy mindannyian tudatában legyünk a ránk bízott komoly küldetésnek
és mindig törekedjünk arra, hogy mindennapi
munkánk során a te irgalmas szereteted eszközei legyünk. Világosítsd meg elménket, vezesd kezünket, tedd figyelmessé és együttérzővé szívünket. Add, hogy minden betegben meg
tudjuk látni arcvonásaidat. Te vagy az Út: add,
hogy mindennap a nyomodban járjunk, nemcsak mint a test, hanem mint az teljes ember

orvosai, segítsük a betegeket, hogy bizalommal
járják földi útjukat a veled való találkozásig.
Te vagy az Igazság: adj nekünk bölcsességet és
tudatosságot, hogy be tudjunk hatolni az ember
és a transzcendens emberi sors misztériumába,
miközben közeledünk hozzá, hogy felfedezzük
bajának okát és megtaláljuk a megfelelő gyógymódokat. Te vagy az Élet: add, hogy hivatásunkkal az élet evangéliumát hirdessük, arról tanúskodjunk, elkötelezetten védelmezzük az életet a
fogantatástól a természetes befejezésig, tartsuk
tiszteletben minden ember méltóságát, különösen a leggyengébbekét és a leginkább szükséget
szenvedőkét. Urunk, tégy minket olyanná, mint
az irgalmas szamaritánus, hogy készek legyünk

befogadni, gondozni és vigasztalni mindenkit,
akivel munkánk során találkozunk. Segíts, hogy
az előttünk járó szent orvosok példája nyomán
nagylelkűen hozzájárulhassunk az egészségügyi rendszer folyamatos megújulásához. Áldd
meg tanulmányainkat, hivatásunkat, világosítsd meg kutatásainkat, tanításainkat. Végül
pedig add, hogy miután mindig szerettünk és
szolgáltunk téged szenvedő testvéreinkben, földi zarándokutunk végén szemlélhessük dicsőséges arcodat, és megélhessük a veled való találkozás örömét országodban, a végtelen öröm és
béke országában. Ámen.”
dr. Kerkovits Gábor

Instant katekézis
A betegek szentsége az a szentség, amely
által a beteg a Szentlélek kegyelmét kapja,
amely az egész embert segíti és tökéletesíti: megerősíti az Istenbe vetett bizalomban,
erőt ad a kísértések ellen, s alkalmassá teszi
arra, hogy betegségét erős lélekkel viselje,
sőt küzdjön egészségéért, ha az szolgál üdvösségére, ill. kérje és elfogadja a jó halál kegyelmét, ha Istennek ez az akarata. Szentírási
háttere a Jakab-levél 5. fejezetében olvasható: „Szenved valaki közületek? Imádkozzék! Jókedve van? Énekeljen zsoltárt! Beteg valamelyiktek? Hívassa el az Egyház elöljáróit, és azok
imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az

Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a betegeket, és az Úr talpra állítja. Ha pedig
bűnöket követett el, bocsánatot nyer. Valljátok
meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Igen
hathatós az igaz ember buzgó könyörgése.”
A szentséget bármely korban felveheti az,
aki krónikus betegségben szenved. 60 éves kor
felett pedig az is felveheti, akinek nincs különösebben veszélyes betegsége. A szentség felvétele elvben megkívánja a kegyelem állapotát, tehát, ha van rá mód (vagyis képes gyónni
az illető), a betegek szentségének kiszolgáltatását szentgyónásnak kell megelőznie.

Gondolatok az Eucharisztiáról
Az elmúlt hetekben több olyan szentírási részt
is hallhattunk a templomban, amelyek az akkori emberek erős hitéről árulkodtak. A vérfolyásban szenvedő asszony, akinek elég volt csak
Jézus ruhájának szegélyét megérintenie, mert
hitt abban, hogy gyógyulásához már ez elég…
vagy csak a számtalan béna, sánta, vak, akik
mind-mind hittek Jézus gyógyító erejében…
Hallva és átelmélkedve ezeket a példabeszédeket, felvetődhet a kérdés: Hiszek én
eléggé Jézusban? Elég erős az én hitem?
Azt mondja Jézus: „Aki bennem hisz, nem énbennem hisz, hanem abban, aki küldött engem.
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Aki engem lát, azt látja, aki küldött engem. Én
világosságul jöttem e világra, hogy aki bennem
hisz, ne maradjon sötétségben.” (Jn 12, 44-46)
Uram, Jézus, aki nem azért jöttél, hogy elítéld a világot, hanem, hogy megments bennünket a kárhozattól, add, hogy felismerjünk
Téged, mint a világ világosságát. Add, Uram,
hogy ne éljünk lelki vakságban! Ne engedd,
hogy szemünket elhomályosítsa a bűn, és segíts, hogy ha el is tévedtünk az úton, mindig
visszataláljunk Hozzád! Hiszünk Benned, Jézus, de kérünk, erősítsd hitünket!
Szalai Péter

Aki szépen énekel...
„A kórus a személyiség formálásának egyik legkiválóbb eszköze. A közösségben éneklés alapvető emberi igényekre válaszol. Az ember közösségi lény és kapcsolatokban növekszik. A
kóruséneklés olyan örömforrás, amely közösséget hoz létre azok között, akik „ketten vagy hárman összejönnek” (vö. Mt 18,20) és összedalolnak (Kodály) Aki értéket hoz létre, arra maga az
érték fog hatni, és értékesebbé fogja alakítani.
Mivel a valódi nevelés értékekkel való belső találkoztatás, az éneklés (a zene és általában az
igaz művészetek) az egyik legkitűnőbb, legsokrétűbb nevelőeszköz. S mivel ez a belső találkoztatás a lélek mélyén történik, az ilyen nevelés a
végtelenre nyitott és kapcsolatban áll a transzcendenssel. Ezáltal a zene, főként a közösségi
ének, az embert az élet végső célja felé, Isten
megismerésére segíti. Kodály szavaival: A zene
lelki táplálék és semmi mással nem pótolható… Teljes lelki élet zene nélkül nincs, vannak a
léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.
A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése. A jó kórusmunka fegyelmezettséget igényel, pontosságra szoktat, helytállásra és figyelemre nevel.
A kóruséneklés a zenei tevékenység csúcsa. A
kórusban az énekesek egyenrangúak, örülnek

egymásnak, elfogadják és kiegészítik egymást,
megélik az összetartozást, a felelősséget. A kórusban mindenki annyit ér, amennyit a másiknak segíteni tud. A kórus egy szív-egy lélekké
alakít, szeretet és éneklés itt összetartozik.” (Magyar Katolikus Lexikon)
Egyházközségünkben két kórus működik, s
mindkettő örül, ha új tagokkal gyarapszik. Az
Emmausz (gitáros) Kórus hétfőnként 19:30tól, a Szent Anna Kórus csütörtökönként 18
órától tartja próbáit a plébánia nagytermében. Szeretettel várjuk az énekelni szeretőket,
akik szép énekhangjukkal (is) örömmel szolgálnának a jó Istennek!
Szalai Péter

Közösségek találkozója
Immár negyedik éve, hogy az adott év januárjában egyházközségünk kis csoportjainak
képviselői összegyűlnek, hogy beszámoljanak egymásnak az előző év eseményeiről.
Öröm hallgatni, hogy milyen sokféleképpen
szolgálhatunk egy közösségnek úgy, hogy
közben az egymáshoz tartozásunk is erősödik.
A szeretet és ima szolgálat a karitász, a rózsafüzér társulat, az apa-anya ima, a zsolozsma
közösségeiben kap nagy hangsúlyt. Az ifjúság
összefogása a cserkészcsapatunkon és az Oltáregylet által szervezett hittantáborokon keresztül erősödik. A családok összetartozását a
MÉCS-közösségekben élhetik meg az odatartozók. A templomi liturgia szolgálatát a kórusok

és a ministránsok látható és hallható közreműködése teszi mindannyiunk számára méltóvá.
Köszönettel és hálával tartozunk a Szent
Anna Karitatív Alapítvány háttérben meghúzódó anyagi támogatásaiért, a közösségünk
tagjai számára szervezett zarándokutakért.
A Forrás újság hasábjain immár tizennégy éve
archiválódnak tanító gondolatok, tartalmas
események, amelyek bármikor visszakereshetővé és újraélhetővé teszik Egyházközségünk
cselekvésben és lelkiekben gazdag életét.
Kérjük a Gondviselő áldását csoportjainkra,
hogy vállalásaikat továbbra is jó szívvel teljesíteni tudják!
Sz.D.
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A Biai Katolikus Karitász csoport 2017. évi beszámolója
Jézus ezt kéri tőlünk:
„Tegyétek újra jóvá a világot az irgalmasság cselekedeteivel! Olyannak, amilyennek
alkottam!”
Hosszú évek óta működő kis közösségünk,
az egyházközség karitász csoportja minden
év elején visszatekint az elmúlt esztendőre,
hogy összegezze tevékenységét, munkáját,
örömeit, nehézségeit.
Most ezt szeretnénk megosztani a kedves
testvérekkel.
A karitász – szervezett katolikus szeretetszolgálat, célunk vallási hovatartozástól függetlenül a szegények, bajbajutottak, rászorulók felkutatása, megsegítése, támogatása;
idősek, betegek látogatása. Minden esetben
a katolikus egyházat képviseljük, a felkeresett
embereknek elvisszük egyházközségünk gondoskodó szeretetét.
E mellett még az országos és egyházmegyei központok által meghirdetett programokban veszünk részt, illetve templomunk,
plébániánk körül adódó munkálatokban segédkezünk.
Jelenleg 16-an vagyunk a csoportban, akik
önzetlenül, szabadidőnkben vállaljuk e feladatok elvégzését. Igyekszünk „kézzelfoghatóvá tenni Isten irgalmas szeretetét!”
Országos Katolikus Karitász által meghirdetett projektek, amit sikeresen teljesítettünk:
• „Betűvető iskolakezdési támogatás” keretén belül 9 gyermek kapott 5000 Ft értékben beiskolázási Erzsébet-utalványt.
• Egymillió csillag a szegényekért – segélyakció; a kiosztott kis gyertyák figyelemfelhívás a köztünk élő nélkülözőkre.
• „Öngondoskodó háztartásokért” – ingyenes vetőmagprogram keretében 11 családnak nagyon jó minőségű vetőmagokat osztottunk szét, melyeknek fejlődését nyomon
követtük és dokumentáltuk.
• Nagyböjtben ás adventben 1-1 hetes tartósélelmiszer-gyűjtést szerveztünk. A bejövő
adományokat szintén dokumentáltuk, csomagoltuk majd egy verssel, jókívánsággal
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kiosztottuk a rászorultaknak. A nagycsaládosoknak nagyobb csomagot, az időseknek, egyedül élőknek kisebb csomagot állítottunk össze.
• „Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés” templomunkban: 244,5 kg élelmiszert hoztak a
kedves testvérek (27 csomag).
• „Tárjátok ki szíveteket” - adventi jótékonysági akció keretében az összejött tartós élelmiszert a Szent Anna Karitatív Alapítvány
jóvoltából kiegészítettük mézzel, narancslével, édességgel, így karácsonykor 33 csomagot oszthattunk szét.
• „Kupakgyűjtés Mátéért” – felhívás; a
műanyag kupakok gyűjtését és elszállítását szerveztük meg a beteg kisfiú felgyógyulásáért. Nagyon szép volt az az összefogás, amit itt megtapasztalhattunk. Főleg a
kisebb gyermekek voltak fogékonyak erre.
Legtöbb zsákot az óvodákból hozhattuk el.
Helyi önálló kezdeményezéseink, tevékenységeink:
• Ünnepek közeledtével templomunkat, temető kápolnát kitakarítottuk.
• Elsőáldozás és egy roráté után szeretetlakomát szerveztünk.
• Nyáron konyhai szolgálatot vállaltunk a hittanos táborban.
• Templomunk búcsúja napján a plébánia
kertben játékokkal, kézművesedéssel készültünk egy vidám délután eltöltéséhez.
• Szent Erzsébet napján 250 db kenyeret osztottunk ki, ahol a megszentelt kenyerek arra
emlékeztetnek, hogy a karitász, a szeretet
cselekedetei mindannyiunk kötelessége.
Ilyenkor szoktuk a Szent Erzsébet-szobrot
rózsakoszorúval feldíszíteni.
• Második alkalommal rendeztünk adventi jótékonysági vásárt, ide saját készítésű
ízléses ajándékokkal, koszorúkkal készültünk.
• Az „Idősek karácsonya” első alkalommal lett
megszervezve, a meghívott vendégek közül 18-an jöttek el közénk. A délutánt kis
műsor, beszélgetés, közös éneklés, süteményezés töltötte ki. Úgy érezzük, hogy ez a
meghitt hangulatú esemény jól sikerült.

Egyéb segélyprogram
• 2 alkalommal ruhaadomány továbbítása
Képzések
• Domaszéken a karitász önkénteseknek
szervezett egy hetes továbbképzési táborban 1 fő vett részt közülünk.
• Egyházmegyei katolikus karitász megalakulásának 25. évfordulójának megünneplésére Székesfehérvárra utaztunk, ahol az
újjáalakulásról, előttünk álló kihívásokról
hallhattunk előadásokat.
Munkánkat havonta egy alkalommal összejöveteleinken megbeszéljük, és megtervezzük az előttünk álló havi feladatainkat. Lelki
erőt és derűt a közös imáinkból és beszélgetéseinkből merítünk.
Az elmúlt évre visszatekintve hálát adhatunk a Jóistennek az elmúlt év kegyelmeiért, s
hogy munkánkban örömet találtunk, valamint,
hogy észrevehettük hol van ránk szükség.
Talán sikerült néhány gondokkal küzdő
családon segíteni, egyedül élő embert megvigasztalni, meghallgatni. Ma sajnos nem csak
az anyagiak hiánya jelent nehézséget…

Az elmagányosodást, a bezárkózást néha
bizony nem vesszük észre még a közvetlen
környezetünkben sem.
Pedig sokszor egy mosoly, egy jó szó, egy
tányér sütemény, egy jóízű beszélgetés, vagy
a közös imádság csodát tehet.
Hálás köszönetet szeretnék mondani a kedves testvéreknek, akik több alkalommal igazán nagylelkűen támogattak bennünket.
Évről évre egyre nagyobb megbecsülés
övezi munkánkat az egyházközség tagjai részéről, melyet a mindig növekvő támogatás
is jelez. Köszönjük a bizalmat és a segítséget,
ami által egyre több lehetőségünk adódik mások megsegítésére.
Továbbra is számítunk segítségükre. Kérjük,
hogy jelezzék, ha környezetükben ismernek
nehéz sorsú családokat, vagy egyedül élő idős
vagy beteg testvéreket.
Elérhetőek vagyunk:
– szentmisék után
– minden hó második keddjén délután 4
órakor a plébánián
Köszönettel: Biai Katolikus Karitász csoport

Verskápolna 12. – Betegek világnapja
Február 11-én, Szűz Mária lourdes-i megjelenésének napján ünnepeljük a betegek világnapját. Az ünnep felhívja a figyelmet a
szenvedő betegekre. Erről részletesebben olvashatnak lapunk vezércikkében is. Szerencsések azok a betegek, akik kellő szatirikus
öniróniával élik át betegségüket, mint Illyés
Gyula is az alábbi versében. A vers címe Decartes szállóigéjének (Cogito ergo sum, Gondolkodom, tehát vagyok) parafrázisa. Nem
csak fintort mutat, de lényeges tanulságot
is levon. Azok tudnak igazán együtt érezni a
szenvedő beteggel, akik szintén súlyos szenvedésen mentek át.

Hunyt szemmel rögzitem, hol éget. Ismerkedem.
Ahány kin, annyi kézszoritás; fölszisszenek,
fintorgok, aztán: önmagammal kezelhetek!
Mit tudtam én, garat, tüdőcsúcs, máj merre van
s hogy ami hátul úgy dörömböl, a nyúltagyam.
Tudok már mindenről, mi bennem szúr, mar, kopog.
A kin, mint lámpák sora gyúl ki. Fájok: vagyok!
Álomvilágban él, kinek csak öröme van.
Rosszul érzem, de legalább én érzem magam!
S ez nagy tanács és nagy tanulság. Ki tudta, mi
világ és élet? Ő csak, ők, a “betegei”!

Doleo, ergo sum (Fájok, tehát vagyok)

Kik tudták a valót e földön és föld fölött,
az igazságot? A szegények, a szenvedők.

Minden tagom fáj, mindet érzem; fájok: vagyok!
Gyűlölöm és nevetem ezt az állapotot.

Kik tudták a jövőt? Az ilyen érzékenyek.
Így lehettek a gyógyítók is a – betegek!

Nevetem, hogy mint házigazda, a test kin
mutatja be vendégeimként a szerveim.

Szent a tanács, mit ma s örökre adni tudok:
népek vezetői, legyetek izzó idegducok!

Istennyilák futnak a csonton, idegemen.

(Kerkovits G.)
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Naptár

Bibliai rejtvény

– A szentmise minden vasárnap 8-kor és fél
10-kor kezdődik.
– Kedden és pénteken este szentségimádást
tartunk a templomban.
– Szerda reggelente fél 9-kor zsolozsmát
imádkozunk a templomban.
– Nagyböjt péntekjein este negyed 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk 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: 1110100275013774-36000001.
– A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány számlaszáma: 10400463-50526774-83901001
(K&H Bank Zrt.).
– Február 14. hamvazószerda, a nagyböjt
kezdete, szentmise 17 órakor.
– Nagyböjti lelkigyakorlat a biai templomban: március 9-én, 16-án és 23-án a péntek
esti szentmise keretében.
– Március 11-én taizéi szentmise lesz fél 10kor a templomban.

Kérjük,
rendelkezzen
adója 1%-áról!
A Római
Katolikus
Egyház
kódszáma: 0011
A Biai Szent Anna
Karitatív
Alapítvány száma:
18688973-1-13
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Jézus gyógyít
Kinek a gyógyulásához kapcsolhatók ezek a
mondatok?
1. Dávid Fia! Könyörülj rajtam!
2. Uram! A kiskutyák is esznek az asztal alatt a
gyermekek morzsáiból!
3. Uram, nincs emberem, amikor felkavarodik a víz.
4. Uram! Ne fáradj, mert nem vagyok méltó, hogy
a hajlékomba jöjj!
5. Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.
A, A béna meggyógyítása a Betezdánál
B, A kafarnaumi százados szolgája
C, a Jerikói vak
D, A vérfolyásos asszony
E, A pogány asszony lánya
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében
adják le március 4-ig! A helyes megfejtők között
értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával. Az előző szám helyes
megfejtése: Tamás, Jakab
Felelős kiadó:
a Biai EgyházközségKépviselő-testülete
Szerkesztőbizottság:
Géczy Árpád, dr. Kerkovits Gábor, Szalai Péter
www.biaikatolikus.hu
E-mail: biaiforras@gmail.com
Tördelés: Horváth Árpád
Sokszorosítás: Krónikás Bt.
Következő lapzárta: 2018. március 4.

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai (évközi idő 6. vasárnap – nagyböjt 4. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Febr. 11.

Lev 13,1-2.44-46

1Kor 10,31-11,1

Mk 1,40-45

Febr. 18.

Ter 9,8-15

1Pét 3,18-22

Mk 1,12-15

Febr. 25.

Ter 22,1-2.9a.
10-13.15-18

Róm 8,31b-34

Mk 9,2-10

Márc. 4.

Kiv 20,1-17

1Kor 1,22-25

Jn 2,13-25

Márc. 11.

2Krón 36,14-16.19-23

Ef 2,4-10

Jn 3,14-21

