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Betegek világnapja
Amikor jön a betegség, akkor vagyunk igazán magányosak. Megrendül az önbizalmunk, elsötétül a jövőképünk. Különösen
így van ez most, amikor a karantén választ
el minket egymástól. Vigasztalni is csak a távolból lehet.
Jézus vigasztalással, gyógyítással kezdi
nyilvános működését. „Jézus bejárta egész
Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette
országa evangéliumát, s gyógyított minden
betegséget és fogyatékosságot a nép közt.
Híre elterjedt egész Szíriában. Elvittek hozzá
minden szenvedőt, olyanokat, akiket különféle betegségek és bajok gyötörtek, ördögtől
megszállottakat, holdkórosokat, bénákat, és
meggyógyította őket.”
Van-e magasztosabb dolog, mint valakit meggyógyítani, fájdalmát enyhíteni,
szenvedését csökkenteni? Nem véletlen,
hogy már az ókori társadalmakban is megkülönböztetett figyelem kísért a gyógyító munkát. Valószínűen Babilóniában szabályozták először törvényben az orvosok
tennivalóit és honoráriumát. 1901-ben Susában (Irán) – több töredékben – 210 cm
magas kőoszlopot ástak ki. A felső részén
Hammurabi király (Kr. e. 1695 körül) látható, míg lejjebb 282 ékírásos törvény található. Közülük 17 törvény sorolja fel az
orvosi teendőket és az azokért fizetendő
térítéseket. A törvények nagy felelősséget
hárítanak az orvosra (gyakorlatilag csak
a sebészekről van szó). „Ha egy orvos nagyobb műtétet hajtott végre egy nemesemberen… és azzal a nemes halálát okozta…
le kell vágni a kezét.”

Tanulságos a hippokratészi eskü szövege: „Tehetségemhez és tudásomhoz mérten
fogom megszabni a betegek életmódját az ő
javukra, és mindent elhárítok, ami ártana nekik. Senkinek sem adok halálos mérget, akkor
sem, ha kérik, és erre vonatkozólag még tanácsot sem adok. Hasonlóképpen nem segítek
hozzá egyetlen asszonyt sem magzata elhajtásához. Tisztán és szentül megőrzöm életemet és tudományomat. Minden házba a beteg javára lépek be, amit kezelés közben látok
vagy hallok – akár kezelésen kívül is a társadalmi érintkezésben – ,nem fogom kifecsegni,
hanem titokként megőrzöm.”
A Biblia sem maradhatott ki a gyógyításból. Az újraélesztés, a szívmasszázs és mesterséges lélegeztetés első leírását a Királyok
II. könyvében találjuk. „Amikor Elizeus belépett a házba, a fiú ott feküdt holtan az ágyán.
Bement, magára zárta az ajtót, és az Úrhoz
könyörgött. Aztán fölment az ágyra, és a fiúra borult, száját a szájára, szemét a szemére,
kezét a kezére tette. S ahogy így ráborult, a fiú
teste fölmelegedett. Akkor fölállt és le-föl járkált a szobában, majd újra fölment és hétszer
ráborult. Végül tüsszentett a fiú, és kinyitotta
a szemét.”
Sirák fia könyve egy egész bekezdést
szán a gyógyító munkának. „Tiszteld az orvost, mert jó szolgálatot tesz, meg hát az orvos is Isten teremtménye. A gyógyulás úgy
jön a Magasságbelitől, mint az ajándék, amit
a királytól kapsz. Tudása miatt az orvos emelt
fővel járhat, még a hatalmasok körében is
megcsodálják. A gyógyszereket a földből
adja az Úr, és az okos ember nem veti meg

őket. Vajon nem fától lett talán édes a víz,
hogy így megmutassa, mily erő van benne?
Az embernek is ő adott értelmet, hogy magasztalja hatalmas műveit. Ápolás, enyhítés
céljára használja a gyógyszerész is a gyógyszert, azért készíti. Működése soha meg ne
szűnjék, jóvoltából az egészség terjed a földön. Fiam, ne késlekedj, hogyha megbetegszel, imádkozz az Úrhoz, és meggyógyít
téged. Menekülj a bűntől, s legyen tiszta a
kezed, tisztítsd meg a szíved minden gonoszságtól. Mutass be tömjénés lisztlángáldozatot, s adakozz bőkezűen, amint telik tőled. De
hívd az orvost is, az Úr alkotta őt is, ő se hiányozzék, mert rá is szükség van. Van, amikor
az ő kezében van az egészség, mert hiszen ő
is könyörög az Úrhoz, hogy munkája nyomán
javulás álljon be, s adjon gyógyulást az élet
javára. Az, aki vétkezik Teremtője ellen, az orvosoknak kerül a kezébe.”
Az aktív családoknak szinte megoldhatatlan problémát jelent az önellátásra képtelen idős nagyszülők, szülők felügyelete,

ellátása. A világjárvány idején félve engedjük el őket az idősotthonokba, ők is ragaszkodnának a megszokott otthoni környezethez. Megoldást jelentenek a jószándékú
kedves nénik, akik vállalják az otthoni, sokszor 24 órás idősgondozást. De hol találhatunk megbízható nénit, akire rábízhatjuk
szüleinket. Egy budapesti katolikus as�szony, miután megtapasztalta, hogy milyen
nehéz volt magatehetetlen édesapjához
gondozónőt keresni, katolikus körön belül
NON TU SOLUS (Nem vagy egyedül) jelszóval mozgalmat indított, hogy leinformálható gondozónőket keressenek, aki segítenek
a megfáradt családnak idős rokonaik ellátásában. Plébániai közösségekben keresik a
kapcsolatokat, kezdeményezésükről a katolikus tévé is hírt adott.
„Embernek lenni mindig és mindenütt,
szolgálni az embert önzetlenül, szólni egy jó
szót, felemelni, ki elesett, aztán továbbmenni,
mint ismeretlen.”
dr. Kerkovits Gábor

Instant katekézis
A szentelmények (lat. sacramentalia): az
Egyház által alapított szent jelek, melyek
a szentségekkel analóg módon lelki hatásokat jeleznek és érnek el az Egyház könyörgése folytán. A szentségek és a szentelmények fogalmát a 10-11. század óta
különböztetik meg, ekkor alakult ki a teológiában a szentségekről szóló tanítás. Azelőtt a szent cselekmények (szentelmények
és szentségek) kiszolgáltatását egyaránt
úgy kezelték, mint misztériumokat, amelyek hozzátartoznak az Egyház életéhez.
A 11. században a hét szentséget azon az
alapon különböztették meg a többi cselekménytől, hogy Krisztus rendelte őket, és az
ő akaratából közlik is a jelképezett kegyelmet. A szentelmények az élet bizonyos körülményeit szentelik meg, előkészítik az
embereket a szentségek sajátos hatásának
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befogadására. Nem úgy adják a Szentlélek
kegyelmét, mint a szentségek, hanem az
Egyház imádságának segítségével előkészítik a lelket a kegyelem befogadására és
segítenek azzal együttműködni. A szentelmények imádságból, a kereszt jeléből vagy
más jelekből állnak. Mindig tartalmaznak
imádságot, amit gyakran meghatározott
jel kísér (kézrátétel, kereszt jele, meghintés szenteltvízzel, ördögűzés). Jelentős helyet foglalnak el a szentelmények között a
megáldások és a különféle szentelések: almaszentelés, balázsáldás, búzaszentelés,
ételszentelés, gyümölcsszentelés, házszentelés, kenyérszentelés, Szent János áldása
(borszentelés), gépkocsik megáldása. Ide
tartozik még a szentelt gyertya, a hamuvaló való meghintés, a szentelt vízzel való keresztvetés, és a temetés is.

Amit Isten megenged, az kegyelmeket is hordoz
A Betegek Világnapján a Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió
interjút készített Spányi Antal
püspök atyával. Ebből a beszélgetésből idézünk:
Biztos, hogy a betegséget,
fájdalmat, meg kell tapasztalnia
az embernek. Nem Isten büntetése miatt, hanem azért van,
mert az ember, mint anyagi létező - ilyen mivoltában hordozza azt. A mulandóságról azt
szoktuk mondani: „ahogy születtünk, úgy meg
is kell halnunk”. És ez valóban így igaz, ebből a
világból ki kell lépni. Ez a kilépés, és egyáltalán
ez a földi út az életünknek egy szakasza, hiszen
az örök életben folytatódik majd. De a földi
életnek ez a része, nem mindenki számára egyforma. Vannak, akik viszonylag jó egészségben
öregszenek meg, irigylésre méltó állapotban,
szellemi fittségben. És vannak, akik bizony
sokféle bajtól szenvednek akár születésüktől
kezdve. Vannak, akik későbbi életük folyamán
öltözködnek be a betegségekbe és a fájdalmakba. Hallani valóban, hogy hívő emberek is
megfogalmazzák; miért engedi ezt a Jóisten,
ezt Ő nem engedheti meg, hogy valamilyen
betegségbe essünk. Egy biztos, hogy emögött
egy rossz tudás, egy helytelen istenkép, teológiai zavar van. Nem büntet minket az Isten,
nem ad valakire több keresztet, nem ad nehezebb betegséget. A betegségeket egymásnak
adjuk, a világból kapjuk, a mulandó létünkben
hordozzuk a bajokat. Nem jól gondolkodik, aki
azt mondja, hogy ezt az Isten rótta rám.
Az jó, hogyha az ember azt tudja mondani,
hogy a szenvedést, mint egy keresztet el tudom fogadni az Istentől, és fel tudom ajánlani
a betegség okozta nehézségeket, fájdalmakat, szenvedéseket, saját bűneim vagy mások
bűneiért, engesztelésül.
Ez nem mindenkinek sikerül, de azt hiszem
sikerülhet a hitből, az imádságok által, a szentségek által. Találunk erőt ahhoz, hogy a betegségben is emberek tudjunk maradni, hogy ne
engedjük, hogy a szenvedés megnyomorítson
lelkileg, elvegye az élet örömét, a másik szeretetének szép ajándékát. Úgy gondolom, hogy
a napi imádság, a Jézussal való azonosulás, a

Vele való közösség keresése,
építése segít ebben. Biztos vagyok benne, hogy a betegek
szentségének a felvétele, annak
kegyelme nagy lelki erősítést
ad. Átsegíti az embert sokféle
nehézségen, aggodalmon, szorongáson, félelmen. Mert persze mindannyian félünk a haláltól. Joggal, mert nincs tapasztalatunk róla.
Odaállunk egy nagy sötét ajtó elé, amin be kell
lépni és nem tudjuk mi vár odaát. Ezt hitünkben tudjuk, de akinek nem elég erős, nem elég
eleven a hite az nagyon fél. Azt gondolom,
hogy ez nem szégyellnivaló, hanem tudni kell,
számolni kell ezzel, hogy ez egy utolsó próbatétel lesz. De ebben segít a betegek kenete,
mert a szentség által bizalommal, reménnyel,
hittel tudunk átlépni ezen a kapun, az Atyai
Ház örömébe. Tehát nem kell feltétlenül a betegségnek, a szenvedésnek, a gyengeségnek,
a mulandóságnak a saját lelkünket gúzsba kötnie. És nem kell bennünket ennek az állapotnak tönkre tennie. Ne engedjük, hogy a hitünket elsorvassza, meggyengítse, hanem őrizzük
és építsük a hitet magunkban, a hit szerinti látásmódot, a hit szerinti életet. És ezért imádkozni kell, minden keresztény embernek.
(...)
A betegség mindenféleképpen veszteség.
Amikor az ember megtapasztalja, hogy milyen vidáman tudtam szaladni, jó kondícióban voltam, a lelkem tele volt örömmel és tervekkel, és most egyszerre beszorult az életem,
gyenge vagyok és meg kell fontolni, hogy mikor keljek fel a fotelból, mert fogy az erőm.
Amikor az ember ezt tapasztalja kétségtelen,
hogy fájdalmas, és egy olyan nehézség, amit
tudomásul kell venni. De ugyanakkor mindig
rajtunk múlik, hogy ebből hogyan jövünk ki.
Az Isten mindent, amit tesz velünk, amit
megenged velünk, ami történik az hordozza
az Ő kegyelmeit, és hogyha azt el akarjuk fogadni, próbáljuk megérteni, akkor a szenvedés, ami emberi tapasztalatunk szerint negatívum, mégis gazdagabbá tud tenni.
(…)
Forrás: www.szfvar.katolikus.hu
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Gondolatok az Eucharisztiáról
Ricci Szent Katalinról (+1590. 2. 2.)
maradt fenn az alábbi történet: mikor egyszer nagypénteken a liturgikus
előírásoknak megfelelően megtörtént
az oltárfosztás, és a tabernákulumból eltávolították az Oltáriszentséget,
Katalin mégis bizonyossággal érezte,
hogy Krisztus még ott van a legszentebb Oltáriszentségben a tabernákulumban. Ezért imádásban ott maradt térden a tabernákulum előtt. A kolostor
priornője észrevette ezt és felhívta Katalin figyelmét arra, hogy a legszentebb
Oltáriszentséget már elvitték. Ekkor Katalin hangosan felkiáltott: „Nem vagy
mégis itt, Szerelmem?”. Erre ezt hallotta az Üdvözítő válaszaként: „Igen, itt vagyok, drága menyasszony.” Valóban kiderült, hogy előzőleg néhány konszekrált ostyát egészen hátul a tabernákulumban helyeztek el a betegek áldoztatására, és ezekről nagypénteken megfeledkeztek.

NEK-információk
Főelőadók, tanúságtevők, főcelebránsok, fakultációt tartók, akik már elfogadták meghívásunkat (a lista folyamatosan bővül):
*Card. Angelo Bagnasco (Genova, Olaszország), Card. Timothy Dolan (New York,
USA), Card. Erdő Péter (Esztergom-Budapest, Magyarország), Card. Oswald Gracias (Mumbai, India), Card. Jean-Claude Hollerich (Luxemburg, Luxemburg),
Card. Gérald Lacroix (Québec, Kanada),
Card. John Onaiyekan (Ilorin, Nigéria),
Card. Louis Raphael Sako (Bagdad, Irak),
Card. Robert Sarah (Guinea), Card. Andrew Yeom Soo-jung (Szöul, Dél-Korea),
Card. Michael Fitzgerald (Egyesült Királyság), Őboldogsága Youssef Absi görögkatolikus melkita pátriárka (Damaszkusz,
Szíria), **S.E.R. Bábel Balázs (Kalocsa, Magyarország), S.E.R. Mons. Massimo Camisasca (Reggio Emilia Guastalla, Olaszország),
S.E.R. Stanisław Gądecki (Poznan, Lengyelország), S.E.R. Piero Marini (Róma, Olaszország), S.E.R. Joseph-Marie Ndi-Okalla
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(Mbalmayo, Kamerun), S.E.R. Charles G. Palmer-Buckle (Cape Coast, Ghana), S.E.R. Aurel Percă (Bukarest, Románia), S.E.R. Székely
János (Szombathely, Magyarország), S.E.R.
Ternyák Csaba (Eger, Magyarország), P. Justo Antonio Lofeudo (Saint Maximin-la-Sainte-Baume, Franciaország), Mons. David Maria
Jaeger OFM (Róma, Olaszország), Szabó Konstantin (Ungvár, Ukrajna), Etienne Vetö (Róma,
Olaszország), Böjte Csaba OFM (Déva, Románia), Moysés Azevedo (Fortaleza, Brazília),
Mary Healy (Detroit, USA), Chiara Amirante
(Róma, Olaszország), Jean-Luc Moens (Róma,
Olaszország), Barbara Heil (Iowa, USA), Michael White (Timonium, USA), Damian Stayne (London, Egyesült Királyság), Áder János
(Budapest, Magyarország), Johannes Hartl
(Augsburg, Németország), Georg Schwartz
(Cenacolo Közösség, Bécs, Ausztria), Dabóczi
Kálmán (72 Tanítvány Mozgalom, Budapest)
* Card. = kardinális = bíboros
** S.E.R. = Sua Excellentia Reverendissima = Püspök

Verskápolna 43. – Mûtét
Szűz Mária lourdes-i megjelenésének emléknapján van a betegek világnapja. A Föld legmagasztosabb szakrális helyei a templomok, ahol lelkünket ajánljuk fel a Teremtőnek. Az intervenciós orvos vagy a sebész számára a műtő a templom, ahol a beteg ajánlja fel testét a gyógyítás
számára. Széttárt karokkal kiterül a műtőasztalra, hagyja, hogy elaltassák, nyílást vágjanak a testén, eltávolítsák a kórt a szervezetéből. Kiszámított, begyakorolt cselekvések sorozata, gyakran
hosszú órákon át, küzdelem egy egyszeri és megismételhetetlen csodáért, az életért.
Szabó Lőrinc: Műtőben
A golyvás nyak, mint dagadt sárga tök,
nyilt a gyors kés s hat gumikéz mögött,
majd - (uj tolókocsi) - zsíros hasat
metszett néhány mesteri mozdulat
párolgó üregekké. „Ha nagyon
émelyegsz, lépj meg”, súgta doktorom. De maradtam. Oly szívdobogtató
volt a küzdelem és oly megható
az (egyébként nem becsült) életért,
fogyó kínért, nyerhető percekért,
s oly szép, bár nem érettem, az egész
véres és tiszta együttműködés,
villámtudásé s halk szerszámoké,

Idősgondozót keresnek
Keresztény értékrendű kis vállalkozás vagyunk. Keresünk fiatal nyugdíjas, vagy
munkájuk mellett szabad idővel rendelkező hölgyeket, akik méltó díjazásért
akár napi, akár heti rendszerességgel
vállalnák idős, beteg emberek ápolását,
gondozását.
Várjuk akár nyugdíjas ápolók jelentkezését, akik hivatásuknak tekintették a
betegekhez való szerető odafordulást,
és ezt még néhány órában szívesen gyakorolnák, illetve olyan hölgyeket (urakat), akik úgy érzik, hogy akár apróbb
háztartási munkákban, bevásárlásban,
betegágy melletti kisebb feladatok elvégzésében segítői lennének a betegeik
ápolásában megfáradt családtagoknak.
információ: 06-30-722-54-52, vagy
meszleny.eszter@nontusolus.hu, illetve
udvaros.vera@nontusolus.hu

hogy húsz perc mulva gördűlt (kifelé!)
a beteg... Az én hunyt szemem pedig
más hősöknek idézte tetteit...
Melyik volt szebb?... Már ennek sincs nyoma...
Elmúlt? - El! - Akár a marne-i csata!
Kerkovits G.

Bibliai rejtvény
Vírus
Már több mint egy él velünk aggodalmunk
a vírus miatt. A rejtvényünkben is ez a téma:
meg kell gyógyítani a vírusos bibliai idézetet:
minden betű az ábécében eltolódott, és négy
betűvel odébb került, mint kellene lennie (a
v,z,zs a helyén maradt!).

C vcmőm ndúócm, c tydóúdm
lydtócm, c mgstddőm ogiúkuúűnócm, c tyzsmgúgm jcnncócm,
c jcnőúúcm hqnúdoceócm, c
ugigyögmógm sgekly jktegúkmk
cz gvcóigynkűoőű.
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében
adják le, vagy ímélben (biaiforras@gmail.com)
küldjék el március 7-ig!
A helyes megfejtők között értékes könyvet
sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejése:
János-Jézus, Ananiás-Pál, Péter-Kornéliusz,
Pál-Timóteus, Fülöp-Etióp tiszt
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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.
– Hétköznap a szentmise kedden és pénteken
18 órakor kezdődik.
– Pénteken este szentségimádást tartunk a
templomban.
– Nagyböjt péntekjein 17.15-kor kezdődik a
keresztúti ájtatosság 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:
10400463-5052677483901001 (K&H Bank Zrt.).
- Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete: február
17.
- Júniusban bérmálás lesz egyházközségünkben.
Várjuk a bérmálásra jelentkezőket

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 6. vasárnap – nagyböjt 4. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Febr. 14.

Lev 13,1-2.44-46

1Kor 10,31-11,1

Mk 1,40-45

Febr. 21.

Ter 9,8-15

1Pét 3,18-22

Mk 1,12-15

Febr. 28.

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

Róm 8,31b-34

Mk 9,2-10

Márc. 7.

Kiv 20,1-17

1Kor 1,22-25

Jn 2,13-25

Márc. 14.

2Krón 36,14-16.19-23

Ef 2,4-10

Jn 3,14-21

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.március 7.
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