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Sötétbôl a világosságra
Idén télen bőven volt
részünk a sötétségből.
A sok eső, felhős, ködös idő próbára tett
mindenkit, hisz sokszor
napokig kellett nélkülöznünk az áldott nap
fényét, olykor még a
fagyban is átsütő melegét. Az ember fényre
termett. Ha sokáig kell
nélkülöznünk az éltető
nap ragyogását, rátelepszik lelkünkre a komorság, mintha a sötét nem csak a látóhatárt, de bennünket is el
akarna nyelni. Vágyunk a fény után. A gyermekkori mesék élményeiben a ragyogás, fény
mindig a jóság sajátja. A jóságos, mesebeli
lény a tündér – a tündöklő szóból, és nem egy
hős tulajdonsága a ragyogás, a ragyogó tekintet, mint a Csillagszeműnek. A sötétben pedig
a gonosz erői uralkodnak, otthonuk a sűrű a
sötét erdő vagy a sötétség országa. Ezért van
talán, hogy sokan a gyermekkort elhagyva
még felnőttként is félnek a sötéttől, még az
éjszakai nyugalom idejére is gyújtanak valami
kis fényforrást.
A Bibliában a fény az Istené, a sötétség
pedig a bűn otthona. A Szentírás első könyvében, a Genezisben Isten első teremtő
mozdulata is a fénnyel kapcsolatos: „Legyen világosság!”, majd elválasztotta a világosságot a
sötétségtől. És az Ószövetség lapjain még számos helyen olvashatjuk, hogy az üdvtörténetbe belépő Istent a fény kíséri: Mózest az égő
csipkebokorból szólítja meg a Teremtő, majd a
zsidó nép lángoszlopot követ éjjel az egyiptomi szabadulás idején. János evangéliumának
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kezdetén az Igéről szóló
himnuszban is a fényről
olvashatunk: „Benne élet
volt, és az élet volt az emberek világossága.” Jézus önmagát is a „Világ
világosságának” nevezi,
sőt tőlünk, tanítványaitól is a világosság továbbadását várja el: „Ti
vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S
ha világot gyújtanának,
nem rejtik a véka alá,
hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok
is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket
látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!”
A világosság a mai evangéliumban is központi helyen szerepel. Jézus a hozzá éjszaka,
sötétség idején érkező farizeusnak, Nikodémusnak beszél a hit és az örök igazság fényéről: „Aki az igazságot cselekszi, a világosságra
megy, hogy világosságra jussanak tettei.” Vállalnunk kell Krisztushoz tartozásunkat, nem
lehet köntörfalazni, egyenesen, bátran kell
Krisztusunk mellé állni, minden helyzetben.
Még akkor is, ha mást vár el tőlünk a környezetünk. Még akkor is, ha a többség jobban
szereti a sötétség mesterséges fényeit, mímelt ragyogását. A Mennyei Atya megmutatta, hogy mindent képes értünk odaadni: „Isten
úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta
oda érte.” Rajtunk a sor. Nagyböjt van, tavaszodik, egyre hosszabbak a nappalok. Szakítsunk
a bűnnel, merjünk mi is kilépni a sötétből, a
húsvéti hit örömteli fényességébe.
Géczy Árpád

Aki szépen énekel...
Nagyböjti cikkünkben irányítsuk figyelmünket a Hozsanna 61. számú énekére! A fényes
Istenarcot vér s fájdalom fedi kezdetű ének
első két versszaka a szenvedő Krisztus felé fordítja tekintetünket, aki „szolgai alakot öltött,
és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve
olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát és
engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig” (Fil 2,7-9). S önként vállalta a halált. Bár Isten országának örömhírét hozta közénk, mégis győzött a düh felette. Voltak, akik
hallgattak szavára, míg mások inkább megmaradtak a bűn útján.
Az ének eredeti szövege (Salve caput cruentatum…) egy 13. századi ciszterci szerzetestől, a löweni Arnulftól származik, amelyet
Paul Gerhardt fordított le németre 1656-ban.
Innentől kezdve sorra jelent meg különböző
felekezetek különféle énekeskönyveiben.

A dallam pedig Hans Leo Haßler szerelmes
énekének (Mein G’müt ist mir verwirret) leegyszerűsített variációja.
Az O Haupt voll Blut und Wunden kezdetű korál ismertségét mégis leginkább az
adja, hogy Johann Sebatian Bach az ének
néhány versszakát beépítette a méltán híres Máté-passióba, amelynek ősbemutatója 1727-ben, Nagypénteken volt a lipcsei Tamás-templomban. Ez a népének/korál a maga
harmonizációjával és szövegének mélységével valóban a lélek mélyére hatol, és felszítja a
bűnbánat lelkét a kereszt előtt megrendülten
álló hívő ember szívében.
Krisztus szava megérinti lelkünket, és kegyelmével átalakítja szívünket. Én engedem,
hogy átformáljon?
Szalai Péter

Gondolatok az Eucharisztiáról
Ezt mondja az Úr: „Aki eszi az én testemet, és
issza az én véremet, az énbennem marad, és én
őbenne” (Jn 6,56). Amikor eljövünk a szentmisére, és tiszta lélekkel magunkhoz vesszük
Krisztus testét, olyan békét élhetünk meg a
lelkünkben, amelyet a világ a legcsekélyebb
módon sem tud megadni számunkra. Az áldozás pillanatában élő tabernákulumokká válunk, akik valóságosan is magunkban hordozzuk Krisztust. Ez a boldogság, amit ekkor hittel
megélünk, külső jegyeket is kell, hogy magával hozzon. A belső öröm nemcsak az enyém;

ebből részesülhetnek felebarátaim is. Így tudjuk megélni igazán keresztény mivoltunkat.
A szeretet, amely a szívemben él, kisugárzik
másokra is, és a másik lelki békessége által én
is megerősödöm. Ily módon erős közösséget
hozunk létre, amelynek alapja a krisztusi hit
és szeretet. S ha Őrá alapozzuk életünket, akkor ezt a köteléket még az ellenség sem tudja elszakítani. Bár próbálkozni fog mindenféle
ügyes módszerrel, de végső soron a szeretet
győzedelmeskedik.
Szalai Péter

Instant katekézis
A szentségtörés: Istennek szentelt személyek, tárgyak és helyek meggyalázása vagy
méltatlan kezelése. A személyeket érő szentségtörés: egyházi személy elleni fizikai erőszak. A szent tárgyak elleni szentségtörés: a
szentségeknek szándékosan méltatlan vétele.
Legsúlyosabb esetei az Eucharisztia meggyalázása, melyet az Egyház az Apostoli Szent-
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széknek fenntartott önmagától beálló kiközösítéssel büntet és a szentmise szimulálása,
amikor laikus papként „eljátssza” a szentmisét; vagy fölszentelt pap szándékosan nem
konszekrál. A helyeket sértő szentségtörés
legtöbbször vérontással vagy profán célú
használattal történik, újraszentelés előtt kiengesztelésre van szükség.

Verskápolna 13.
A hallgatag Szent József
Március 25-én ünnepeljük a legszebb köszöntést, amit valaha nő kapott, az angyali üdvözletet.
„Áldott vagy Te az asszonyok között”. Azóta, ha erre gondolunk, többé már nem mondjuk a gyereket váró kismamának, hogy terhes, hanem hogy áldott állapotban van.
Nem sokkal előtte, március 19-én ünnepeljük Szent Józsefet, aki mindig a háttérben maradt.
Bár jelen volt a fontos eseményeknél, de egy szavát sem idézi az evangélium, csak annyit ír róla,
hogy József az ács igaz ember volt. Reményik Sándor írta meg ez igaz ember imáját, amikor Istennel megbeszéli élete folyását:

Reményik Sándor: József, az ács, az Istennel beszél
Magasságos,
Te tudod: nehéz ez az apaság,
Amit az én szegény vállamra tettél.
Apja volnék, - és mégsem az vagyok.
Ez a gyermek... ha szemébe tekintek,
Benne ragyognak nap, hold, csillagok.
Anyja szemei s a Te szemeid,
Istenem, a Te szemeid azok.
Gyönyörűséges és szörnyű szemek,
Oly ismerősek, s oly idegenek...
Ez az ács-műhely... ezek a forgácsok...
Mit tehettem érte?... mit tehetek?
Én tanítottam fogni a szerszámot,
Mégis rá fogják majd a kalapácsot.
Úgy félek: mi lesz?
Most is ki tudja, merre kóborog,
Tekintetétől tüzet fog a műhely,
Tüzet a világ,. s egyszer ellobog.

Ó, jó volt véle Egyiptomba futni
S azután is óvni a lépteit,
Fel a templomig, Jeruzsálemig,
Míg egyszer elmaradt...
Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja
Borzolta szürkülő szakállamat,
Ezüst nyomot hagyott már akkor is,
Komoly nyomot parányi rózsaujja.
S most olyan más az útja...
Vezetném és Ő vezet engemet.
Csak azt tudom, a Te utadon jár,
Magasságos,
De ki tudja a Te ösvényedet?
Te vagy az atyja, - én senki vagyok,
Az Evangéliumban hallgatok,
S hallgat rólam az Evangélium.

(Kerkovits G.)

Bibliai rejtvény
40 év a pusztában
Nagyböjt egyik előképe a negyvenéves
pusztai vándorlás. A rejtvényünkben szereplő
események milyen sorrendben követték egymást?
A, Az aranyborjú
B, A manna
C, Mózes vizet fakaszt a sziklából

D, A rézkígyó
E, A tízparancsolat
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében
adják le április 1-ig! A helyes megfejtők között
értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna
Alapítvány támogatásával. Az előző szám helyes megfejtése: 1, c; 2, e; 3, a; 4, b; 5,d
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Naptár
– 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.).

– Március 17-én 17 órakor 24 órás szentségimádás kezdődik a templomunkban
– A nagyböjti lelkigyakorlat időpontjai: március 9., 16. és 23., a pénteki szentmisék keretében. Előtte és utána gyónási lehetőség lesz.
Nagyhét és húsvét liturgikus rendje:
– nagycsütörtök: olajszentelés a székesfehérvári székesegyházban: 10.00
Utolsó vacsora szentmise: 17.00
utána virrasztás
– nagypéntek: keresztúti ájtatosság a temetőben 15.00
nagypénteki szertartás: 18.00
– nagyszombat: a szentsír látogatása: 9 órától
szentmise: 22.00
utána körmenet
– húsvét vasárnap: ünnepi szentmisék a vasárnapi miserend szerint, Herceghalomban
18.00-kor
– húsvét hétfő: szentmise fél 10-kor, a Boldog
Gizella Otthonban 19.00-kor

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról!
A Római Katolikus Egyház kódszáma: 0011
A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány száma: 18688973-1-13

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai (nagyböjt 4. vasárnap – húsvét 2. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Márc. 11.

2Krón 36,14-16.19-23

Ef 2,4-10

Jn 3,14-21

Márc. 18.

Jer 31,31-34

Zsid 5,7-9

Jn 12,20-33

Márc. 25.

Iz 50,4-7

Fil 2,6-11

Mk 14,1 - 15,47

Ápr. 1.

ApCsel 10,34a.37-43

1Kor 5,6b-8

Jn 20,1-9

Ápr. 8.

ApCsel 4,32-35

1Jn 5,1-6

Jn 20,19-31
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