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Ne vigy minket a kísértésbe!
Endo Suszaku, katolikus japán író világhírű regénye, a Némaság a 17. századi Japánban játszódik. Főhőse két fiatal, portugál
jezsuita, akik missziós útra indulnak a napkeleti szigetországba. Utazásuk indító oka az
evangélium terjesztése mellett az volt, hogy
megtalálják tudós mesterüket, Ferreira atyát,
akiről az a hír járta, hogy a keresztényüldözéssel nyomorított Japánban a szamurájok
rávették a hittagadásra. A történet során
bebizonyosodik, hogy a hír sajnos igaz, és
természetesen ők is fogságba esnek. Azonban míg az egyiküknek könnyen megadatik
a vértanúság kegyelme, a főhős Rodrigues
egykori mestere sorsára jut: azzal veszik rá
Jézus arcképének megtaposására, hogy keresztény őslakosokat kínoznak körülötte, és
az ő döntésétől teszik függővé a szerencsétlenek sorsát. Így Rodrigues ugyan megmenti
a japán hívei életét, de hitehagyó lesz, és ebben a tudatban kell élnie, fogságban, élete
végéig.
Aljas a Sátán. A legfurfangosabb módokon próbálkozik, hogy sárba ránthassa az
embert. És természetesen azokat támadja a
legkitartóbban, akik a legkiválóbbak, a legtehetségesebbek, mint ennek a japán regénynek a hőse, aki boldogan vállalta volna
a vértanúk sorsát, de amikor már-már kezében volt a mártírok pálmaága, a kínzók gonosz ötlete egy életen át tartó lelki terhet és
embertársainak megvetését adta számára
osztályrészül.
Bornemissza Péter, a 16. századi magyar
irodalom nagy alkotója így írt az Ördögi kísértetekről című művében: „Az kiknek igen
szent es jámbor életet adott: azokra bűnre iz-

gató kemény es erős kísérteteket is ereszt. Az
kiknek igen nagy jó hírt, nevet, tisztességet
adott: azokra nagy szégyenségre vonó kísértetet 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 többek.”
És bizony az evangélium tanúsága szerint
a nagy kísértésekkel Jézust is ostromolta a
Gonosz. A negyvennapos böjt és nélkülözés
után kenyérrel, nyilvános működése kezdetén az emberek csodálatával, a világ megváltása előtt világuralommal próbálta elrontani
a megváltás művét, csupa álnok, csalárd, aljas húzással. Jézus válasza ezekre a kísértésekre az imádság, a Szentírás szava, és a „Távozz tőlem sátán!”határozott hátat fordítása.
Mi is ezekből a válaszokból meríthetünk a
kísértések idején. Azonban nem lehetünk elbizakodottak. Szent Pál szerint cserépedényben őrizzük a hitünket, a cserépedény pedig
könnyen összetörhet. Így van ez a bűn nélküliséggel, a megigazultság állapotával is.
Könnyen lecsalhatnak bennünket a helyes
útról, hiszen mindenkinek van gyenge pontja, amit a kísértő előszeretettel ki is használ.
Ezért nagyon fontos mindennapi, Jézustól
tanult imádságunkban a „ne vigy minket a kísértésbe” fohász., amiben arra kérjük az Urat,
hogy tartsa távol tőlünk a kísértést, mert
gyengék vagyunk, alul maradhatunk, bűnbe
eshetünk. Most, a nagyböjt szent időszaka
ebben erősíthet minket. A szentírás olvasása,
az imádság, a lemondás által kerüljünk közelebb az Úrhoz, legyünk többet mellette! Hiszen ha Ő velünk, ki ellenünk?
G. Á.

Gondolatok az Eucharisztiáról
„Kétféleképpen lehet a Miatyánkban azt a kérést a mindennapi kenyérről értelmezni, vagy
a testi táplálék szükségességére vonatkoztatva, vagy a lelki táplálék szükségességére.
Ami a testi táplálék szükségességét illeti, anélkül nem tudunk élni… A hívők ismerik a lelki
táplálékot is, melyet ti (katekumenek) is meg
fogtok ismerni, amikor magatokhoz veszitek Isten oltáráról. Ez a kenyér is a mindennapi, az élethez szükséges kenyér lesz.” A hegyi

beszédhez is kommentárjában Szent Ágoston
szintén „Krisztus testének szentségéről” beszél, melyet „naponta magunkhoz veszünk”.
Napi áldozásra szólítja fel a híveket: „Tudnotok
kell, mi az, amit magatokhoz vettetek, amit
magatokhoz fogtok venni, amit naponta vegyetek magatokhoz. A buzgó lelkű püspök
meg van győződve róla: „Isten ellensége legtöbbször azokat a híveket téríti el, akiknek hiányzott Krisztus Testének napi vétele”.

Instant katekézis
A böjt a mértékletesség erényének cselekedete: tágabb értelemben minden erkölcsi
meggondolásból fakadó önmegtagadás, főként az érzéki élvezetektől való tartózkodás;
szoros értelemben az önfenntartási ösztön
megfékezése az evésben és ivásban. Célja a
lélek fölemelése a testi vágyak megfékezésével, s a bűnbánat kifejezése. Testünk miatt
a természettörvény is ajánlja, és minden vallás törvényei között szerepel. A r.k. Egyház hatályos törvénye szerint a húsevéstől, valamint
a püspöki konferencia előírásai szerinti más

eledeltől való tartózkodás az év minden péntekén kötelező, hacsak egybe nem esnek egy
a főünnepek közé tartozó nappal; hústilalmat és böjtöt kell tartani hamvazószerdán és
nagypénteken. A hústilalom kötelezi azokat,
akik 14. életévüket betöltötték; a böjt pedig
az összes nagykorúakat kötelezi 60. életévük
megkezdéséig. A lelkipásztoroknak és a szülőknek legyen azonban gondja arra, hogy a
bűnbánat valódi értelmére megtanítsák azokat is, akik fiatal koruk miatt nem kötelesek a
böjtre és a hústilalomra

Aki szépen énekel...
„A kenyér, amelyet én adok, az én testem
a világ életéért” – mondja Jézus, s ezzel arra emlékeztet bennünket, hogy
mennyire is szereti az embert.
Jézus feláldozta magát. Véghezvitte az Atya akaratát, aki Őt a
földre küldte, hogy megmentsen
bennünket. Mily nagy áldozat
volt ez…
Vajon én mennyire vagyok képes
feláldozni magam másokért? Fáradságot nem ismerve végezni a rám
bízott feladatot? Mások boldogságát előbbre helyezni, mint a sajátomat? Nem fáradok
bele? Néha már sok? Igen, minden bizonnyal.
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„Atyám, vedd el tőlem…”. De
az Isten erejével képes vagyok arra, hogy megtegyem azt, ami az Atya akarata az én életemben. Bár
nehéz kimondanom, hogy
„legyen meg a te akaratod”, de arra kell
gondolnom, Jézusnak mennyivel nehezebb volt. Ő ráadásul tudta mindazt, ami reá
várt. Én - hála Istennek - nem. Nem tudom,
mennyi lelki erőm volna hozzá. De az Isten
segítségével képes lehetek elbírni a mindennapok súlyát és beteljesíteni azt a feladatot,
amit nekem szánt az Isten.
Szalai Péter

Verskápolna 23.
A tékozló fiú nagyböjtben.
Az igazi nagy versekhez – legyenek bármilyen
rövidek – nem kell kommentár. Csak a szemünket behunyva átadni magunkat. Lepereg előttünk a történet. A tanulságot sem kell
megfogalmazni, csak átérezni. Csukják be hát
a szemüket, és jöjjenek velem.
Pilinszky János: A tékozló fiú hazatérése
Itt lakott kétségtelenül.
Látod? Látom,
a mi fiúnk.
Ülj az ablakba, nézd a házakat,
aztán a szobát, falakat,
a jégveremnél hidegebb
éléskamrát, mosdóhelyet.
Most pedig induljunk haza.
Kerkovits Gábor

Rajzverseny
Lezárult egyházközségünk rajzpályázata,
amelyre 16 pályamű érkezett be általános iskolás hittanosainktól. A zsűri döntése alapján Mohácsi Botond (8. o.) a felsős
kategóriában, Váradi Júlia (2. o.) az alsós
kategóriában ért el I. helyezést. További díjak: Hajdu Sára (2. o.) és Villert Bálint (1.
o.) II. helyezést, Bóday Adél (1. o.) pedig
különdíjat kapott. Szeretettel gratulálunk
a díjazottaknak! A rajzok a tanév végéig
megtekinthetőek a téli kápolnában.
Felelős kiadó:
a Biai Egyházközség Képviselő-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: 2019. április 3.

Plébániai farsang
Idén sem múlhatott el a tél egyházközségi
farsang nélkül. Hasonlóan a korábbi évekhez,
idén is leginkább a gyerekeknek szólt a programok nagy része. Judit és Vali jóvoltából beindult a kézműves sarok, Böbe gondoskodott
a farsangi fánkokról, Lajos pedig a csocsóverseny felett atyáskodott, de ne felejtsük ki a
legapróbbak játékos sarkát sem, ahol Tünde
felügyelte a békét. A teaház most is inkább a
középiskolás korosztály kedvelt helyévé vált,
aminek népszerűségét mutatja az is, hogy
még jóval a záróra utáni is tele volt „vendégekkel”.
Jó volt a közösség tagjaival újra találkozni
és jó volt újra együtt elkergetni a telet. Igaz,
hogy a hideg és a fagy már a farsang előtti
napokban meggyengült – biztosan már előre félt tőlünk –, de azt hiszem minden gyerek
megtette a magáét, hogy jókedvével, jelmezével, ricsajával végleg elűzze a telet. Szerencsére azóta sem jött vissza…
Hajdú András

Imádság nagyböjtre
Urunk, Jézus Krisztus,
föltámadásod ünnepéig
a nagyböjti időszakban élünk.
Arra szólít minket ez az idő,
hogy megtérjünk és megújuljunk
keresztény életünkben,
hogy többet imádkozzunk,
és odaadóbban gyakoroljuk
a testvéri szeretet
nagyszerű tetteit.
Ezért kérünk Téged:
Segíts minket,
hogy minden, amit teszünk,
Veled kezdődjék el
és Veled végződjék.
Erősíts minket jó szándékunkban,
hogy a nagyböjti gyakorlatok által
nindennap
egyre jobbak legyünk. Amen.
Theodor Burzer nyomán
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Naptár

Bibliai rejtvény

– A szentmise minden vasárnap 8-kor és fél
10-kor kezdődik.
– Minden kedden és pénteken szentmise van
a templomban este 6-kor. Kedden a szentmise előtt negyed 6-tól rózsafüzért imádkozunk, pénteken keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban.
– Pénteken este szentségimádást tartunk a
templomban.
– Szerda reggelente fél 9-kor zsolozsmát
imádkozunk 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, kedd, péntek:16.00 – 17.30.
– 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.).

Jézus szava a bűnöshöz
Jézusnak volt szava a bűnösökhöz, kihúzta
őket a lelki mocsárból. Kihez szólt ezekkel a
szavakkal?
1. Szeretsz engem?
2. Menj, és többet ne vétkezzél!
3. Az Emberfia ugyanis azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett.
4. Sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretetett.
5. Még ma velem leszel a paradicsomban.

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról!
A Magyar Katolikus Egyház
kódszáma: 0011

Tájékoztatjuk a kedves Testvéreket, hogy
a stóladíjak emelkedtek 2019. január
1-jétől. A szentmisék stóladíja 3.000 Ft-ra
nőtt, s egyéb változások is érvénybe léptek. Bővebb tájékoztatást örömmel nyújtunk Önöknek a plébánián.

A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány
száma: 18688973-1-13

A, bűnös asszony
B, Péter
C, a bal lator
D, a házasságtörő asszony
E, a vámos Zákeus
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében
adják le április 14-ig! A helyes megfejtők között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna
Alapítvány támogatásával. Az előző szám helyes megfejtése: 1. József; 2. Ábrahám; 3. Jákob;
4. Jézus; 5. Rafael arkangyal

Stóladíjszabás

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai – (nagyböjt 1. vasárnap – virágvasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Márc. 10.

MTörv 26,4-10

Róm 10,8-13

Lk 4,1-13

Márc. 17.

Ter 15,5-12.17-18

Fil 3,17 - 4,1

Lk 9,28b-36

Márc. 24.

Kiv 3,1-8a

1Kor 10,1-6.10-12

Lk 13,1-9

Márc. 31.

Józs 5,9a.10-12;

2Kor 5,17-21

Lk 15,1-3.11-32

Ápr. 7.

Iz 43,16-21

Fil 3,8-14

Jn 8,1-11

Ápr. 14.

Iz 50,4-7

Fil 2,6-11

Lk 22,14-23,56
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