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Betegek világnapja
Gyermekkorban gyakran hallottuk a régi öregektől: csak egészség legyen. Nem értettük, miért
olyan nagy kincs az egészség, hiszen a legtermészetesebb dolog egészségesnek lenni. Aztán később magunk is megtapasztalhatjuk, mennyire
nem az. Amikor az egyetemen a fejlődéstant tanultuk, döbbenten tapasztaltuk, a sejtek milyen
tökéletes együttműködése szükséges ahhoz,
hogy a kilencedik hónap végére egészséges újszülött szülessen. Aztán később éveken át tanultuk, a test micsoda szervezett együttműködése
szükséges az egészség fenntartásához, az integráció megőrzéséhez.
Az életkor előrehaladtával ez a szervezettség
időnként csorbát szenved, egyre több betegség
jön, oda az egészség.
Nincs kiszolgáltatottabb ember a betegnél. Amikor a mozgás is nehezünkre esik, amikor képtelenek vagyunk magunkat ellátni, mások támogatására vagyunk rászorulva ahelyett,
hogy mi segíthetnénk másokon.
Nem véletlenül mondják, hogy abból lesz igazán jó orvos, aki maga is beteg volt, aki maga is
átélte a kiszolgáltatottságot, aki maga is szenvedett. Tegyük szívünkre a kezünket, igazából
nem értjük, miért van szenvedés, ha a Jóisten
szeret minket, miért van szenvedés. Hajlamosak
vagyunk büntetésként felfogni, de akkor miért
szenvednek az ártatlan gyerekek? Ez a hit nagy
próbatétele. XVI. Benedek egy alkalommal a számítógéphez ült, és ott válaszolt az interneten
feltett kérdésekre. Amikor a gyermekek szenvedéséről kérdezték, ő is csak annyit tudott írni, ez
egy nagy titok, amit még mi sem értünk.
Pedig már Jézus is tett utalást arra, hogy a
szenvedésnek nincs köze a büntetéshez: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak,
mint a többi galileai, azért, hogy így jártak? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mind. Vagy az a tizennyolc
ember, akire rádőlt Siloámban a torony, és agyon-

zúzta őket, azt hiszitek, hogy bűnösebbek voltak,
mint Jeruzsálem lakói közül bárki? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy
elvesztek ti is mindnyájan.”
A szenvedés a hit próbatétele, de hit nélkül
nincs gyógyulás. Sem testi, sem lelki. Még a legnagyobb gyógyító, Jézus is csak ott tudott gyógyítani, ahol hitet talált: „Menj, hited meggyógyított téged!”
Orvosként is lesújt a szenvedést látni, a hozzátartozók könnyeit nézni. A fájdalom és a magatehetetlenség mellett az irtózatos magány gyötri a beteget. Mint Szabó Lőrinc írja: „…s onnan
csüngetett, egy szál idegen, / az űrbe, mázsás jajt,
a félelem. / Végül csak e szakadó fonalon / kötött a
világba a tudatom: / az, hogy fájok. Barát és szeretet / most már csak tehetetlen tanú lett;”
Talán e tehetetlenség helyett mégis tudunk
mit tenni. Megint Jézushoz fordulunk: „Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem
volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és
meglátogattatok.”
Jézus parancsát Rónay György fordította le
a mindennapokra: „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?”
dr. Kerkovits Gábor

A Rózsafüzér Társulat nyílt levele
Tisztelt Rózsafüzér Társulat!
„Általa nyertük a kegyelmet és az apostoli küldetést, hogy neve dicsőségére munkálkodjunk a hitért minden nép között. Ezeknek ti is közéjük tartoztok, Jézus Krisztus meghívottai.” (Róm. 1, 5-6)
Ezúton értesítünk Benneteket, hogy Géczy
Gyuláné Marika, Társulatunk titkári és pénztárkönyv vezetői feladatáról 2020. január 1-jével leköszönt.
Álljon itt mindannyiunk nevében a neki
szóló üzenet:
„Kedves Marika!
A Rózsafüzér Társulat minden tagja szeretettel és hálával fejezi ki köszönetét
20 éves áldozatos munkádért.
Ez idő alatt a Társulat könyvelését mindvégig
felelősen, lelkiismeretesen
és naprakész pontossággal vezetted.
Jó meglátásaid, ötleteid, segítőkészséged a
Társulat életét előrevitte.
Isten áldását kérjük hűséges munkádért!
Egész életedre kívánunk jó egészséget, erőt és
a Jóisten kegyelmét!”
Marika gondoskodott arról is, hogy utódot
keressen maga helyett. Így esett a választása
Ili Terézre és Hegedűs Bernadettre. Köszönjük
nekik, hogy elvállalták a megbízást, amihez kitartást kívánunk!
Szeretnék egy átfogó összesítést bemutatni, hogy ez alatt a 20 év alatt mire fordítottuk
a Társulati tagok adományaiból befolyt összeget.
– Ministránsok, hittanosok, cserkészek támogatása
– Idősek karácsonyi csomagja
– Miseszándékok stóladíja
– Elhunyt tagoknak koszorú
– Vásárlások a templom számára: szőnyegek,
stáció képek, miseruha, lábtörlők, kandeláberek,
– Lourdes-i Mária-szobor együttes, szoborállvány

2

– Mária-oltár javítása, sekrestyeszekrény restaurálásához hozzájárulás
– Adományok küldése: pl. földrengés, vörösiszap áldozatainak
Kedves Marika! Még egyszer köszönjük az önzetlen munkádat, a Jóisten fizesse meg! De nem
szakadunk el egymástól, hiszen továbbra is a
Társulat körében maradsz!
Tudjuk, hogy a tagok legfontosabb feladata a napi egy tized rózsafüzér elimádkozása és
a szentmisék előtti közös rózsafüzér ima. Minden hónapban egy szentmisét a Rózsafüzér
Társulat élő és meghalt tagjaiért ajánlunk fel.
Megnyugvás számunkra tudni, hogy valaki
mindig fog értünk imádkozni haláluk után is.
Szomorúan tudatjuk, hogy a 2019-es évben
több társunk elhunyt, (régi szokás szerint, ha a
család kéri, a temetés előtt rózsafüzér imával
búcsúzunk tőle) így jelenleg a teljes 80 fő helyett 67-en vagyunk a Társulatban. Szeretnénk
kérni, hogy egyházközségünkből csatlakozzanak olyan hívők, akik komolyan veszik a napi
egytized elimádkozását és szívesen lépnének
a közösségünkbe.
Rózsafüzér Királynője, könyörögj érettünk!
(Marlokné Zsuzsa és a bokorvezetők:
Balogh Károlyné, Görög Józsefné,
Kovács Károlyné, Palovics Teréz)

NEK-információk
Szeretettel biztatjuk a kedves
Testvéreket, hogy keressék fel
az Eucharisztikus Kongresszus
weboldalát
(www.iec2020.
hu), amennyiben részt kívánnak venni a programokon! Ez
két szempontból is fontos: legyünk tájékozottak a különféle eseményekről, amelyek
közül mindenki meg fogja találni azt, amin örömmel részt
venne, illetve vannak prog-

ramok, amelyekre (biztosított ülő- vagy állóhely miatt)
regisztrálni kell. Ezen kívül
lesznek olyan események,
amelyekre belépőjegyet kell
váltani, s az erre kifizetendő
összeg az idő előrehaladtával
nőni fog. Egy adott program,
olvasható a honlapon, március 13-ig 2.000 Ft, de a helyszínen ez 5.000 Ft is lehet. (Folytatjuk…)

Eucharisztikus csodák 2.
Az északkelet-lengyelországi Bialystokhoz
közeli Sokólka Szent Antal-plébániatemplomában, egy esti szentmise során, áldoztatás közben véletlenül a padlóra esett egy
szentostya. Az ilyen helyzetekre vonatkozó
liturgikus előírásoknak megfelelően a pap a
szentostyát egy vízzel teli tálkába helyezte,
hogy ott feloldódjék. Ám egészen más történt: az ostya néhány nap elteltével sötétvörös röggé változott, amely leginkább egy
alvadt vércsomóra hasonlított.Amikor pedig a kíváncsi plébános e csomót egy fehér
vászonra helyezte, azonnal vörösre színezte
azt. A rejtélyes ügy a területileg illetékes bialystoki érsekséghez került, ahol úgy döntöttek: orvosi szakvéleményt kérnek. A vizs-

gálatokat végző bialystoki orvostudományi
egyetem professzorait – a teljes pártatlanság
érdekében – nem tájékoztatták az előzményekről. Többhetes beható tanulmányozást
követően a felkért orvosok egybehangzóan
kijelentették: a titokzatos tárgy minden kétséget kizáróan emberi izomszövet, amely a
szívből vagy a szív környékéről származik.
Edward Ozorowski bialystoki érsek ezt követően egyházi vizsgálóbizottságot hívott
életre, hogy összeállítsák az ügy hivatalos
dokumentációját, amelyet végül továbbítani
fognak a Szentszéknek. A végső szó, vagyis
az eucharisztikus csoda kihirdetésének joga
természetesen a római illetékes kongregációt illeti.

Gondolatok az Eucharisztiáról
Mindennél becsesebb Császár, mindennél édesebb Vendég, a lélek mindennél édesebb Vőlegénye, legyen minden a Tiéd, amit a szívem és lelkem képes
nyújtani! Méltón akarlak Téged fogadni, alázatosan élvezni, teljes komolysággal megtartani, házastársi szeretetben átölelni, istenfélő méltóságban a szemeim előtt látni!
(Boldog Suso Henrik, † 1366. 1. 25.)
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Verskápolna 32. – Betegek világnapja
A költők néha pontosabban írják le egy-egy
betegség tüneteit, mint maguk az egyetemi
tankönyvek. A betegeknek szóló gyógyszertári kiadvány ezt olvashatjuk a szívizom infarktusról: „Az infarktus legjellemzőbb tünetei
között említhetjük a szegycsont mögötti vagy
a mellkas bal oldalán, a szívnek megfelelően
érzékelhető igen erős fájdalmat, nyomásérzést
vagy szorítást, amely több percen keresztül –
általában 20 percnél is tovább –fennáll, nitrátra (spray, tapasz vagy tabletta ) nem szűnik. A
fájdalom kisugározhat a bal vállba vagy karba,
de nem ritka az sem, hogy a gyomor, a hát, az
állkapocs vagy a fogak irányába terjed. A kisugárzó fájdalom egyre erősebbé válhat, és akár
folyamatos görcsös vagy szorító érzést okozhat.
A tipikus mellkasi fájdalom mellé igen gyakran
társul légszomj, rosszullét, hányás, elgyengülés,
szédülés és erős izzadás is.”
És akkor most egy kis agytornának jöjjön
rejtvényként a vers az infarktusról. Kérdések:

(1) Ki írta, (2) ki állt mellette beteglátogatóként, (3) hol írta?
Ötpercenként jegyeztem. Nitromint
már nem segített. Görcsre görcs! Megint!
Este tíztől fojtogatott-dobált
a szív körül vonagló kín-nyaláb,
este tíztől félhalál-ágyamon
az acélkígyókemény fájdalom:
átbújt a tarkón s a két karba, le,
majd újra fel, a sarkcsillag fele,
s onnan csüngetett, egy szál idegen,
az űrbe, mázsás jajt, a félelem.
Végül csak e szakadó fonalon
kötött a világba a tudatom:
az, hogy fájok. Barát és szeretet
most már csak tehetetlen tanú lett;
kérleltem is: „Menj, Gyulám, te se láss…”
Hajnalra mégis fátylas zsongulás…
S reggelre újra tó s hegy, újra Én!...
Ötvenegy október tizedikén
Kerkovits Gábor

A megoldás:

A vers utolsó sora a dátumot rögzíti: 1951. október 10. A beteglátogató a költőtárs Illyés
Gyula, tó a Balaton, a hegy Tihany, a helyszín Németh László (aki eredetileg orvos volt) sajkodi nyaralója, és a vers címe: Szabó Lőrinc: Szívtrombózis, Tihany.

Instant katekézis
A balázsáldás, balázsolás: Szent Balázs napján (febr. 3.) két (régebben X, ma Y alakban ös�szekötött) gyertyával adott áldás „torokbetegség és minden más baj” ellen. Balázst Keleten
a görögök már a 6. században a torokbaj ellen
védő szentként tisztelték, s gyertyát ajánlottak föl gyógyulásukért. A 12. században tűntek föl a torokbaj ellen védő (áldó) könyörgések. Magyarországon a 16. századtól ismerjük
a gyertyaáldást és a balázsáldás könyörgését.
A balázsáldás neve a Dunántúl egyes részein
toroknyomás, Jászladányban torkoskodás, Sükösdön gudurázás. A balázsáldás sajátos népi
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fejleménye, hogy Apátfalván a templomban
megbalázsoltak megsimogatják az otthon
maradottak torkát, hogy azoknak se fájjon.
Honti gyerekek nekivetkőzve, benn a szobában „Balázs táncát” járták. Hercegszántó sokác
asszonyai Balázs napján gyermekeik nyakába
több színes, összesodrott szálat kötöttek, és
azt a szentelt gyertya viaszával is megdörzsölték. Torokgyík ellen viselték egészen az első
tavaszi égzengésig. Amikor ezt meghallották, a gyermekek meghemperegtek a füvön,
leszakították az összesodort szálakat, és már
nem hordták tovább.

Bibliai rejtvény
Rejtvényünk sorai csodás gyógyulások szereplőire, helyszínére vonatkoznak. A tulajdonnevek
véletlenszerű sorrendben követik egymást, azonban a keresztrejtvényben a szürke négyzeteket fölülről egybeolvasva kiadják a rejtvény megfejtését.
Meghatározások:
A jerikói vak neve – a szíriai
Námán e próféta segítségével
gyógyult ki a poklosságból – Kafarnaumi elöljáró, a szolgáját az
ő hite láttán gyógyította meg
Jézus – a Saulból lett Pál az Ő
kézrátételére nyerte vissza látását – Ennek az apostolnak az
anyósát gyógyította meg Jézus
– Egy bénát ebben a fürdőben
gyógyított meg Jézus – Az ő lányát gyógyította meg Jézus
A megfejtést névvel ellátva a
sekrestyében adják le március
1-ig! A helyes megfejtők között
értékes könyvet sorsolunk ki a
Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejése: Illés-Elizeus; Mózes-Áron; Dávid-Jonatán; Ezdrás-Nehémiás;
Péter-János ; Pál-Barnabás

A sóról
„Úgy szeretlek, mint emberek a sót!” – szólt a
legkisebb királylány A só című népmesében,
és a nárcisztikus királyapja elüldözte, mert
nem ismerete fel, hogy valóban, mennyi mindenért mondhatjuk, hogy szeretjük a sót.
Nemcsak az ételünk lesz tőle ízes, tartósítószerként is ősidők óta használjuk. A sóoldat a gyógyászatban nélkülözhetetlen. Sózással tesszük járhatóvá télen a jeges utat és
a gyógyfürdőkben, sóskamrákban a sótól várnak jótékony hatást az abban tartózkodók.
„Ti vagytok a föld sója” – várja el tőlünk Jézus
a mai evangéliumban. És csakugyan, men�nyi mindenben válhatunk Isten eszközévé felebarátaink számára: egy-egy jó szó megtöri
az emberek között a jeget, hiteles keresztény

életünk példa
lehet mások
boldogságához is. Ahogy
a só tartósít,
úgy jelenthetünk biztonságot, biztos
kapcsolatot a
ránk bízottaknak, és ahogy
a só gyógyít, úgy hozhatunk gyógyulást a sérülékeny emberi kapcsolatokba. Legyünk sók,
hadd legyen ízesebb, színesebb, élhetőbb a
világ!
G. Á.
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Naptár
– A szentmise minden vasárnap 8-kor és fél
10-kor kezdődik. A Gizella Otthon kápolnájában páros héten vasárnap este 19 órakor
van szentmise, a páratlan vasárnapokon
igeliturgia.
– 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.).
– Június 20-án bérmálás lesz Bián, várjuk a jelentkezőket.
– Szentségimádás iskolája: a következő alkalmak: február 19., március 4., 18 órakor a Téli
kápolnában.
– Február 11-én betegek kenete szentség-kiszolgáltatás lesz az esti szentmise keretében
– Február 26. hamvazószerda, a nagyböjt
kezdete

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

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai – (Évközi idő 5. – nagyböjt 2. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Febr. 9.

Iz 58,7-10

1Kor 2,1-5

Mt 5,13-16

Febr. 16.

Sir 15,15-20

1Kor 2,6-10

Mt 5,17-37

Febr. 23.

Lev 19,1-2.17-18

1Kor 3,16-23

Mt 5,38-48

Márc. 1.

Ter 2,7-9; 3,1-7

Róm 5,12-19

Mt 4,1-11

Márc. 8.

Ter 12,1-4a

2Tim 1,8b-10

Mt 17,1-9

Felelős kiadó: a Biai Egyházközség Képviselő-testülete
E-mail: biaiforras@gmail.com • www.biaikatolikus.hu
Szerkesztőbizottság: Géczy Árpád, dr. Kerkovits Gábor, Szalai Péter
Tördelés: Horváth Árpád • Sokszorosítás: Krónikás Bt.
Következő lapzárta: 2020. március 2.
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