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„Az én szeretett Fiam…”
A mai evangéliumban Jézus megkeresztelkedéséről hallottunk. Joggal tehetnénk föl
a kérdést, hogy egyáltalán mi szüksége volt
Jézusnak arra, hogy a bűnbánat keresztségével megkereszteltessen, mivelhogy valóságos Isten lévén neki soha nem volt egyetlen
egy bűne sem. De nemcsak mi csodálkozunk
ezen: maga a Keresztelő is azt mondja Jézusnak, hogy „Nekem van szükségem arra, hogy
megkeresztelkedjem általad, és te jössz hozzám?” (Mt 3,14). Igen, az Istenember odamegy a nála mintegy 6 hónappal idősebb
rokonához, Jánoshoz, és kéri tőle, hogy őt is,
mint mindenki mást, keresztelje meg. Ez az
esemény, bár különös lehet, mégis túlmutat
önmagán. Egyrészről Jézus példát ad az embereknek, hogy ők is keresztelkedjenek meg,
és tartsanak bűnbánatot, másrészről János
is útmutatást ad nekünk, amikor azt mondja
a Mt 3,11-ben: „Én vízzel keresztellek titeket a
megtérésre, de aki utánam jön, erősebb nálam:
a saruit sem vagyok méltó hordozni. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket.” S ezzel kinyilvánítja Keresztelő Szent János, hogy
Jézus nagyobb őnála, illetve, hogy Jézus színre lépésével a keresztség is más lesz, hiszen Ő
Szentlélekkel fog keresztelni.
Ha visszatekintünk az ószövetségi időkre,
azt látjuk, hogy az ember tulajdonképpen
nem ismerte a Szentháromságot. Bár a kinyilatkoztatások által jeleket kapott, de ezeket
csak az újszövetségi tanítás fényében tudta
értelmezni. Krisztus keresztségével viszont
új idő veszi kezdetét, az új szövetség ideje,
amikor már konkrétan megfogalmazásra kerül, hogy Jézus nem vízzel, hanem Szentlélekkel fog keresztelni. S ezáltal a keresztség

által az Isten a maga legbensőbb életét tárja
fel az emberek előtt. Azáltal, hogy az Atya elküldi Fiát a világba, aki Szentlélekkel keresztel, Isten mintha csak átölelné az embert, s
azt mondaná: „Felejtsd el az evilági dolgokat,
mert én olyan boldogságot adok neked, amit
mástól nem kapsz meg!”
Ha a tüzet mint szimbólumot tekintjük,
megállapíthatjuk, hogy + és – előjelű is lehet annak hatása. Az ősember boldog volt,
amikor felfedezte, hogy a tűzön sült hús sokkal ízletesebb, mint a nyers, és mi is örülünk,
amikor nyáron tüzet gyújtunk a ház mögött,
és szalonnát sütünk, ami – valljuk be őszintén
– jobban esik, mintha a konyhában készülne
el ugyanezen étel. De bizony, amikor erdőtűz miatt hatalmas hektárnyi erdők égnek le,
vagy épp házak gyulladnak ki, az már korántsem örömteli.
Így van ez a Szentlélekkel is. Ő az, akit ha
kérünk, segít nekünk kiirtani szívünkből a gonoszságot, és lángra gyújtja szívünket Istenés felebarátaink szeretetére. S így már látjuk, mennyivel másabb ez utóbbi keresztség,
mint amaz előbbi.
A Szentháromság életében még inkább
részt tudunk venni azáltal is, ha élünk a
szentségek erejével. Különösképpen kiemelném itt a szentáldozás és a szentgyónás kegyelmi hatásait, amelyek nélkül tulajdonképpen nem lehet élni. A szentáldozásban
ugyanis magával a feltámadt Úrral egyesülök, s ha nem éltem éppen példás életet az
utóbbi időben, akkor a szentgyónásban tehetem le elé – bocsánatát kérve – azon bűneimet, amelyekkel megbántottam Istent és
felebarátaimat.

Szomorú tapasztalat sajnos, hogy az elsőáldozók fele nem jut el egy másik fontos
szentségig, a bérmálkozásig. Pedig miután
a keresztségben a Mennyei Atya gyermekei
lettünk, a szentáldozásban a Fiúistent vettük
magunkhoz, eljuthatunk a bérmálkozásig,
amelyben a Szentlélek ajándékait kaphatjuk
meg. S így lenne igazán teljes az életünk, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek, a teljes Szenthá-

romság benső életébe kapcsolódva.
Adja Isten, hogy életünk egyre szorosabban fonódjék Őhozzá, s úgy éljünk életünk
minden napján, hogy észrevegyük a bennünket végtelenül szerető Istent, figyeljünk az ő
szavára, és segítségével akarjunk meghalni a
bűnnek és teljesen Krisztusnak élni.
Szalai Péter

Hálaadás
ra az oltáriszentség köré gyűlő biai hívek között. Az atya beszámolt arról, hogy az idei
évben 20 keresztelés és 38 temetés történt,
viszont a fenti okok miatt idén nem kötöttek
házasságot templomunkban. Az Eucharisztikus kongresszusra tervezett elsőáldozást
11 fővel Krisztus király vasárnapján valósíthattuk meg, de a nyárra tervezett bérmálás
2021-re csúszott.
A szentbeszédben megemlítette Péter
atya az idei év nagy beruházását: új szakas�szal bővült a temető urnafala, ami decemberre készült el, illetve kiemelte a keresztény temetés mint szentelmény fontosságát hitünk
gyakorlásában. Az óévtől az Eucharisztiával
megerősítve, a himnuszok eléneklésével vettünk búcsút.
G.Á.

Fotó: Géczy Veronika

A Szilveszter-napi hálaadó szentmisére 2020ban a megszokottnál korábban, 16 órakor
került sor, hiszen a kijárási korlátozások az év
utolsó napját is érintették. Szép hagyomány,
hogy az egyházközség tagjai közösen, szentmise keretében adnak hálát az elmúlt év áldásaiért. Minden évben van miért hálát adnunk: azért hogy élhetünk, hogy megtartott
minket a Jóisten, hogy átsegített a nehézségeken, velünk örült az örömeinknek, és vigasztalt minket a bánatunkban.
Ugyanakkor az év végi közös alkalom a
visszatekintés ideje is. Péter atya szentbeszédében kitért a 2020-as év statisztikai adataira, ami természetesen magán viseli a tavaszi
időszak nehézségét, a zárt templomokat, illetve hogy közösségünk számos idős tagja
azóta sem lehet jelen vasárnapról vasárnap-
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Instant katekézis
A csillagozás, háromkirályjárás: a Háromkirályokat megszemélyesítő alakoskodók vízkereszti játéka. Az ünnepköszöntésnek sajátos, ma már dramatikus mozzanatok nélküli
változata. Történelmi adataink a vízkereszti
köszöntésnél a 16. században említik a csillagéneket, a csillagozást. Kialakulásukban népi,
irodalmi és egyházi motívumok ötvöződtek.
Még bizonytalan a kapcsolata a középkori
Tractus stellae játékaival, amelynek változatait hazánkban is játszották, s amelynek szálai
a Rajna-vidék közösségei felé mutatnak. Mai
változataiban gyermekek (helyenként a bet-

lehemezés szereplői) játsszák vízkeresztkor
vagy karácsonykor, vagy a két ünnep között.
Jellegzetes öltözékük a hosszú fehér ing és
díszes papírsüveg. Nélkülözhetetlen kellék a
többnyire gyertyával kivilágított, forgatható vagy kiugratható lécszerkezetre erősített
színes csillag. Az országosan ismert csillagéneken kívül (Háromkirályok napját, országunknak istápját dícsérjük énekekkel, vigadozó versekkel… Szép jel és szép csillag, szép
napunk támadt, szép napunk támadt…) karácsonyi énekeket énekelnek. Játékukért adományt kapnak.

NEK információk
A bizdramagad.hu egy honlap, amelyen a fogantatástól a gyermek- és kamaszkoron át,
egészen a felnőtt és az időskorig, 6 életszakaszra tagolva, 12 fő problémakörbe rendezve, tematikusan jeleníti meg azokat a szakembereket, szervezeteket, jó gyakorlatokat, akik,
amik segíthetnek, ha tanácsra, problémamegoldásra van szükségünk. Többek között erről
is beszéltek a Bonum TV vendégeként a Bízd
Rá Magad! kezdeményezés kapcsán Dávid
Beáta szociológus és Soósné Erdő Klára a 72
Tanítvány Mozgalom Család Munkacsoportjának tagjai.
A katolikus közösségben is sokan úgy vélekednek, hogy a társadalomban zajló történések rájuk és szeretteikre nincsenek hatással. Számos esetben fájdalmas a szembesülés,
hogy például a házassággal, az elköteleződéssel, válással, a gyermekvállalással kapcsolatos, a társadalomban nagy számban előforduló minta, norma befolyásolja a katolikus
értékek mentén nevelt gyermekek és felnőttek döntéseit is.
Az ember különböző életszakaszaiban jelentkező krízisek, válságok kezelésére ugyanakkor vannak jó gyakorlatok, megbízható szakemberek. Ezeket gyűjtötték össze a
bizdramagad.hu oldalon. Dávid Beáta szociológus arról beszélt, hogy nem kellett feltalálni-

uk a spanyolviaszt, hanem arra kellett megoldást találniuk, hogyan tudják összekapcsolni
a feleket és megmutatni azt a tudásanyagot,
szakembergárdát, amelynek nagy szerepe
van abban, hogy hiteles szakmai támogatást
adjanak például olyan helyzetekben, mint az
idősgondozás, intézményi elhelyezés stb..
Kulcsszavas kereséssel is megtalálhatja az
érdeklődő a számára fontos információkat. Legyen szó például függőségről, abortusz-megelőzésről, fejlődési rendellenességekről, érzelmi blokkokról, párkapcsolati krízisről,
szexualitásról, magányról és még sorolhatnánk hosszasan, miről találhatunk információkat és segítséget az oldalon.
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
is szorosan összekapcsolódik a Bízd Rá Magad! kezdeményezéssel. A katolikus világtalálkozóknak a lelki élményeken túl van a társadalom egészének szánt öröksége. Cebuban,
amely a legutolsó kongresszus házigazdája
volt, ötezer utcán kóborló gyermeket ültettek egy asztalhoz a szeretetvendégség során,
majd építettek egy árvaházat számukra. Magyarországon a családoknak, a gyerekeknek
nagyon sokféle segítségre van szükségük. Ennek a támogatásnak egyik formája ez a hálózat. Az oldalt szeptemberben mutatták be, az
eseményen részt vett Erdő Péter bíboros is.
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Gondolatok az Eucharisztiáról
Borromeo Szent Károly (+1584. 11. 3.) így buzdítja híveit: „Minél nagyobb az a kegyelem,
melyben minket a mi Urunk, Jézus Krisztus részesít azáltal, hogy Ő a Szent Eucharisztiában állandóan nálunk akart maradni, annál nagyobb
a mi kötelességünk is, hogy ezt a fenséges szentséget mindig és minden lehetséges módon tiszteljük és dicsőítsük... A lelki életről van itt szó! Ezért ezt a mennyei kenyeret olyan
gyakran kell magunkhoz vennünk, mint amilyen gyakran a test számára élvezzük
a kenyeret, hogy a testi életünket megtartsuk.”

Testvérek, Krisztusban
Gyönyörű művészi elgondolás a Sixtus-kápolna ismert freskórészlete, amint az Atya ujjával
megérinti a még alélt Ádám ujját, és ezáltal
életre kelti az embert. A teremtés csodája a
természet sokszínűségében, csodálatos össz
hangjában is felfedezhető. Sőt a tudomány
fejlődésével ez a nagyszerű rendezettség
újabb részletekkel gazdagítja Isten nagyságának megkérdőjelezhetetlenségét. Ahogy az
atomok sejtekké, a sejtek szövetekké, a szövetek testekké fejlődik, vagy ahogy kitágul a
világegyetem, és a bolygók, csillagok világát
szemlélve bontakozik ki a Jóisten teremtő
akaratának végtelen nagysága.
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Jézus Krisztus megtestesülésével ez a teremtő munka új dimenziókba lépett. Jézus
szavára betegek gyógyultak, holtak támadtak
fel, gonosz, zárt szívek nyíltak meg, és az Úr a
fizika törvényeit is átlépte az evangéliumok tanúsága szerint. A kereszthalála és feltámadása
által megnyílt számunkra az örök boldogság
lehetősége, és hitünkkel felismerhetően jelen van életünkben a gondoskodó szeretete.
Jézus szavának ereje az Egyház közvetítése
nyomán továbbra is él: a szentmisében a „a
föld termése és az emberi munka gyümölcse”
többé már nem kenyér és a bor, hanem Krisztus teste és vére. És most, Jézus megkeresztelkedésének ünnepén örömmel gondolhatunk arra, hogy a
vízzel a Szentlélek által, az Egyház szavára többé már mi sem
csak teremtmények vagyunk
a természet számtalan egyede
között, hanem a Mennyei Atya
gyermekei, ezáltal pedig a Fiú,
Jézus Krisztus és minden keresztény ember testvérei.
Gondoljunk erre imádságban különösen január harmadik hetében, amikor az egységért imádkoznak a világ
keresztény hívei, a testvéreink.
G.Á.

Verskápolna 42. – A bölcsek

József Attila
BETLEHEMI KIRÁLYOK
Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta - biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem!
Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
ůgy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle

földi király személye.
Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
Főtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
aki szerecseny király.
Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,
jóéjszakát kívánok!
Kerkovits G.

Bibliai rejtvény
Ki kit keresztelt?
Az Újszövetségben a keresztelés (bemerítkezés) szertartása több helyen előfordult. A
rejtvényben párosítani kell az összetartozókat: a keresztelőket a kereszteltekkel:
1. János
A: Pál
2. Ananiás
B: Kornéliusz
3. Péter
C: Etióp tiszt
4. Pál
D: Jézus
5. Fülöp
E: Timóteus

A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében
adják le, vagy ímélben (biaiforras@gmail.com)
küldjék el február 7-ig!
A helyes megfejtők között értékes könyvet
sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejése:
URALOM – CSODÁLATOS – ERŐS – ATYA –
FEJEDELME = ALLELUJA.

Fotó: Kerkovits Gábor

Vajon útközben miről beszélgethettek a tudós emberek? Mert az az út bizony hosszú volt. Babilontól Betlehemig 1200 km a karavánút Damaszkuszon át, majd délre Jeruzsálem felé. A tevék átlagos napi teljesítménye kb. 30 km. Pihenőkkel együtt legalább 48 nap. A jövendölések
alapján várták a kőtáblákba vésett csillagászati naptár szerint a Jupiter-Szaturnusz együttállást
az égen. Annak a bizonyos nyelveket összezavaró babiloni torony tetejéről lesték az égen bekövetkeztét. Aztán nekiindultak. A csillagászati eseményeket visszaszámolva Kr.e. 7-ben, november 11-13. körül érhettek a jeruzsálemi fennsíkra, ahonnan fényesen ragyogva látták a betlehemi csillagot, az egymást érintő Jupiter és Szaturnusz fényét. A „csillagból” halványan derengett
az állatövi fény csíkja dél felé, Betlehem felé. Megérkeztek.

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.
– Hétköznap a szentmise kedden és pénteken 18 órakor kezdődik.
– Pénteken este szentségimádást tartunk a
templomban.
– Szerda reggelente 8-kor zsolozsmát imádkozunk a templomban.
– A templomi énekkar csütörtökönként 18
órakor próbál a plébánián. A gitáros kórus
hétfőnként 19 órakor tartja próbáit. A korlátozások végeztével szeretettel várjuk az
énekelni szeretőket.
– A szentmiséken viseljünk maszkot, és a
bejáratnál mindig fertőtlenítsük a ke-

–

–

–

–

zünket! A szentáldozás kézbe történik,
továbbra sincs kézfogás, a perselyezés a
mise végén a kijáratnál elhelyezett perselyekbe történik.
Fogadóórák időpontjai: hétfő, kedd, péntek: 16.00 – 17.30 (Telefon: 30/351-6227,
Email: p_szalai@yahoo.de)
Egyházi hozzájárulást a fogadóórán személyesen, valamint 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.).
Ökumenikus imahét időszaka a keresztények egységéért: január 17–24.

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai – (Urunk megkeresztelkedése, évközi 1. vasárnap – évközi 6. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Jan. 10.

Iz 42,1-4.6-7 vagy Iz
55,1-11

ApCsel 10,34-38 vagy
1Jn 5,1-9

Mk 1,7-11

Jan. 17.

1Sám 3,3b-10.19

1Kor 6,13c-15a.17-20

Jn 1,35-42

Jan. 24.

Jón 3,1-5.10

1Kor 7,29-31

Mk 1,14-20

Jan. 31.

MTörv 18,15-20

1Kor 7,32-35

Mk 1,21-28

Febr. 7.

Jób 7,1-4.6-7

1Kor 9,16-19.22-23

Mk 1,29-39

Febr. 14.

Lev 13,1-2.44-46

1Kor 10,31-11,1

Mk 1,40-45

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: 2021. február 7.
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