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„Jézusa kezében kész a kegyelem”
Arany János egyik remekművében, a Szondi
két apródja című balladában a várvédő Szondi arra a felszólításra, hogy kérjen kegyelmet
az ostromot vezető Ali basától, így válaszol:
„Mondjad neki, Márton, im ezt felelem:/ Kegyelmet uradtól nem vár soha Szondi,/ Jézusa kezében kész a kegyelem:/ Egyenest oda fog folyamodni.” - És ahogy egy hőshöz illik, szavához
tartotta magát: „Ő álla halála vérmosta fokán,
/ Diadallal várta be végét.” Ez a biztos, megingathatatlan hit Jézusban már-már a Szent
Pál-i tanítással rokon, amit az I. korintusi levélben olvashatunk: „Amikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és ez a
halandó halhatatlanságba, akkor beteljesedik
az ige, amely írva van: »Elnyelte a halált a diadal. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te
fullánkod?«”
A szenvedéssel, a halállal való szembenézés
szent bátorsága, az akkora hit, amellyel a teljes ráhagyatkozást még a félelem árnyéka sem
kíséri, valójában mégsem egyszerű dolog. Nagyon imponálóak a férfias bátor szembenézések a halállal, gondolhatunk a 48-49-es szabadság hőseire, amikor elszántan felvállalták
a küzdelmet a hazáért és a szabadságért, illetve amikor a megtorlás idején bátran tartották
a hurokba nyakukat a hős tábornokok, mégis legtöbbünket aggodalommal tölti el az elmúlástól való félelem, a ránk bízottak féltése.
Személy szerint engem is elöntött az aggodalom és ijedtség, amikor ősszel megfertőződtem a koronavírussal. A betegség 2-3 hét alatt
ugyan viszonylag könnyen, súlyosabb tünet
nélkül el is illant, de kiderült, hogy a bátor ráhagyatkozásból rosszul vizsgáztam, mert bizony jócskán elöntötte a szívemet az aggoda-

lom attól, hogy nehogy végzetesre forduljon
az állapotom. Ez az egyik tapasztalata lett a
betegségemnek: hit dolgában is bőven van,
hova fejlődnöm! Most, amikor újra arat a járvány, amikor talán nincs család, ahol a Covid
megjelenése ne keltett volna riadalmat, jólesnek az evangélium bíztató szavai: „Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják
fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne,
el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta
oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen.”
Tehát még a legnagyobb veszedelemben,
a legsúlyosabb betegségben, elhagyatottságunk mélypontján sem vagyunk egyedül!
A nagyböjti idő ennek a bátor hitnek az erősítésére is szolgál. A pusztában vándorló zsidókat tizedelő kígyók ellen az védte meg a
népet, hogy ránéztek a póznára feszített rézkígyóra. Nekünk ennél biztosabb segítségünk
van, a megfeszített Krisztus, akinek az oltalma
nemcsak a haláltól, hanem az örök haláltól is
megment. A böjttel, imával, adakozással lehetőségünk van, hogy egyre inkább Jézusra irányítsuk tekintetünket, és ezzel erősödhessen,
fejlődhessen a hitünk, hogy aztán Szent Pállal
mondhassuk:
„Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem
egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket
Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi
Urunkban van.”
Géczy Árpád

A Rózsafüzér Társulat 2020. évi beszámolója
„A mi szent olvasónk kincseknél drágább,
Üdvözlégy - rózsákból szép csokor virág.
Máriát dicsérő angyali szavak,
Melyekből a lélek öröme fakad.” (R.N.P.)
Egyházközségünk legrégebbi közössége,
az 1930-as évek óta folyamatosan működő
Rózsafüzér Társulat.
2020-ban a társulati tagok létszáma 62 fő
volt. A négy rózsabokorban szervezetten folyik az ima, aminek felelősei a bokorvezetők,
akik hónapról hónapra keresik fel tagjaikat,
tartják velük a kapcsolatot, buzdítják őket az
imára. A járvány okozta helyzetben a személyes találkozások ugyan nem mindig jöhettek
létre, de tudtuk a kapcsolatot tartani.
A rózsafüzértagok vállalják, hogy egyénileg, minden hónapon keresztül napi egy tizedet mondanak egyházközségünk minden
tagjáért, papokért, papi és szerzetesi hivatásokért, fiatalokért, a hazánkért, a békéért, illetve saját szándékaikért.
A Rózsafüzér Társulat különös figyelmet
szentel arra, hogy mindnyájan buzgón vegyünk részt a közös imaalkalmakon: kedden
és pénteken a szentmisék előtt ¼ 6-kor, vasárnap 9 órakor, első szombatokon ½ 5-kor
engesztelő imaórán, májusi litánián, az októberi rózsafüzér-ájtatosságon és egyéb alkalmakon.
Tagjaink közül többen anyagi hozzájárulással is támogatja a Társulatot.
Ez az önkéntes felajánlás nagy segítség,
hisz mindig adódnak olyan helyzetek, események, programok, amikor pénzbeli kiadások
történnek:

Titokcserék alkalmával az adományok ez
évi bevétele: 338 250 Ft
Kiadásaink:
Szentmisék stóladíja:
36 000 Ft
1 db ajándékcsomag:
7 370 Ft
Csodásérem:
1 750 Ft
Adomány (Bonum TV, Mária Rádió 40 000 Ft
Temetőkápolna stációképeinek
felújítása:
40 000 Ft
Karácsonyi csomagok
a 70 éven felülieknek:
25 295 Ft
Összes kiadás:
150 415 Ft
A pénztárkönyv lelkiismeretes és pontos
vezetését két tagtársunk végzi, a mindenkori
plébánosunk teljes körű betekintésével.
A jövőben is egyik célkitűzésünk a rózsafüzér-imádság terjesztése, szeretnénk a fiatalabb korosztályt is bevonni ezen ősi imaformába, melyben a Szűzanyához fordulunk.
Azért, hogy minél többen megérezzék ennek
az imaformának mélységét, erejét.
Kívánatos lenne, ha fel tudnánk tölteni a csoportokat, mind a 4 bokor 20 fővel rendelkezne.
Terveink között szerepel a lourdes-i barlang
kialakítása mellett, a téli kápolna bejáratának
rendbetétele, a sekrestye ajtajának megjavítása, a templom székeinek cseréje, a ministránsok támogatása.
Hálát adunk azért, hogy a Rózsafüzér Társulat imája által, a Szűzanya közbenjárására, egyházközségünk sok kegyelemben, jótéteményben részesülhetett.
Szentolvasó Királynéja, könyörögj érettünk!
Marlokné Zsuzsa

Gondolatok az Eucharisztiáról
Aki kifogásolja a minden szentáldozás előtti szentgyónást, nem gondol arra, hogy milyen nagy kegyelmeket szalaszt el az, aki az
Isten Fiát nem szeplőtelen szívvel fogadja.
(Baylon Szent Paszkál, +1592. 5. 17.)
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Karitász csoport 2020. évi beszámolója
„Istent nem a tetteink nagysága érdekli, hanem az a szeretet, amely a tetteinket irányította.”
(Lisieux-i Szent Teréz)
A Karitász a Katolikus Egyház hivatalos humanitárius segélyszervezete. Célja, hogy
nemre, korra, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül segítse a rászorulókat
szociális és egészségügyi intézmények fenntartása és különböző segélyprogramok, akciók útján. További céljuk, hogy a személyes
szolgálatot végzők, az önkéntes és hivatásos
munkatársak személyes szeretete jusson el
a támogatott emberekhez. A szeretetszolgálatot közösségben gyakorolják. Munkájukat
a nagy nemzetközi segélyszervezetek által kidolgozott és elfogadott alapelvek, szabályok
határozzák meg. Jelenleg 44 országban működik karitász szervezet.
A karitász helyi szervezete egyházközségükben immár több mint 15 éve működik.
Csoportlétszámunk jelenleg 15 fő, ebből alkalmi segítő: 5 fő.
Hálás köszönetet mondunk a kedves testvéreknek, akik a Biai egyházközségben
nagylelkűen támogatják az Egyház karitatív
szolgálatát, ami által önkéntes munkánkat hatékonyabban tudjuk végezni.
Az Országos Karitász Központ által meghirdetett segélyprogramok közül többet igyekeztünk megvalósítani:
• „Egymillió csillag a szegényekért” elnevezésű szolidaritási akció
• „Tárjátok ki a szíveteket!” adventi adománygyűjtés részeként tartós élelmiszerés pénzfelajánlásokkal lehet támogatni a
szükséget szenvedőket. A templomba, a
plébániákra bevitt élelmiszerek a helyi közösségekben kerülnek felhasználásra, jutnak el a rászorulókhoz.
• „Betűvető” országos beiskolázási segélyprogram
• „Öngondoskodó háztartásokért” – vetőmagprogram
• „Tartós szeretet” nagyböjti élelmiszergyűj-

tés, ebben az időszakban is várjuk a tartós
élelmiszer felajánlásokat. A karitász-csoportok hatékony működését segítik az ilyen
összefogáson alapuló megmozdulások.
• „Angyalbatyu” ajándékgyűjtő akció
Kedves testvérek támogatásával helyi szinten az
alábbi gyűjtéseket tudtuk megvalósítani:
• Nagyböjti és az adventi tartós élelmiszergyűjtés összesen: 449 kg tartós élelmiszer
–101 fő részesült belőle
• 40 kg ruha adomány – 25 rászoruló között
osztottuk ki
• 10 db ajándékcsomag – 10 iskoláskorú
gyermeknek
• 8 db játék – 8 gyereknek
Egyéb programjaink:
• Idősek, betegek látogatása otthonukban rendszeresen 13 főt tudtunk látogatni
• Búcsú alkalmával, házi süteményekkel kínáltuk meg a vendégeket, játékokat, kézműves foglalkozásokat szerveztünk
• Karitász védőszentje, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén 250 db kenyér kiosztására
került sor
• Halottak napjára a temető kápolna és környékének rendbetétele volt a programunk
• A járvány miatt az elsőáldozók közös agapéja ugyan elmaradt, de Géczy Marika néni
megsütötte és elküldte számukra a névre
szóló tortákat.
2021. a Karitász kettős jubileumi éve: megalakulásának 90. és újjáalakulásának 30. évfordulóját ünnepli. Rendezvénysorozattal és
figyelemfelhívó kampánnyal mutatják be a
Karitász több évtizedes áldozatos, rászorulókért végzett tevékenységét. Ez a jubileumi év
egyben ünnepe a másokat segítő, elhivatott
önkénteseknek is, felhívja a figyelmet a mellettünk élő, gondokkal küzdő családokra, idős,
beteg embertársainkra, hogy forduljunk feléjük szeretettel.
Továbbra is kérjük, hogy lehetőségeikhez
mérten bármilyen formában támogassák
munkánkat.
Köszönettel:
Biai Egyházközség Karitász csoport
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Bibliai rejtvény – Isten szeretete
A rejtvényből kihullottak a betűk, ezeket kell
helyre állítani, hogy János evangéliumából
megkaphassuk ezt a gyönyörű mondatot!
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében
adják le, vagy ímélben (biaiforras@gmail.com)
küldjék el április 4-ig! A helyes megfejtők között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna
Alapítvány támogatásával. Az előző szám helyes megfejése: A vakok látnak, a sánták járnak,
a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a
halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot.

NEK-információk
Képzőművészeti pályázatot írt ki a Pécsi Egyházmegye a hitoktatásban résztvevő gyermekeknek óvodáskortól 18 éves korig a szeptemberi budapesti Eucharisztikus Kongresszushoz
kapcsolódóan.
A bennünk élő Krisztus címmel kiírt pályázat
a szeptember 5-12. közötti budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készülődéshez kapcsolódik.
A gyermekektől azt kérték, hogy jelenítsék
meg az életükből azokat a történéseket, amelyekben megtapasztalható volt Krisztus jelenléte, illetve ahol az egymásnak nyújtott segítségben vált jelenlévővé Krisztus, vagy ahol a
missziós lelkület megvalósult (pl. család; plébániai közösség; iskolai vagy osztályközösségek;
baráti közösség; az ezekben megélt közös élmények, események, melyekben megjelenik a
krisztusi lelkület).
Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek. A pályaművekről készített fotókat várják a pályázat kiírói, mert a pandémia miatt virtuális kiállításon mutatják majd be a legszebb
munkákat.
A műveknél fel kell tüntetni a pályázó nevét
(óvodások esetében az életkorát), a felkészítő
tanár, hitoktató nevét, e-mail-címét, intézménye vagy plébániája nevét és postacímét, hogy
az esetleges nyereményt postai úton el tudják
küldeni.
A pályamunkák beküldési határideje: 2021.
április 30.
(Bővebb információk: www.iec2020.hu)
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Verskápolna 44 – Memento morieris
Hamvazószerdán hamut hintve a fejünkre
mondta az atya: „Emlékezz ember…”. Halálunk
a magány kiteljesedése. A magány fájdalmának
igen gazdag irodalma van. A gyógyíthatatlan
beteg Babits így ír: „Barátaim egyenkint elhagytak, / akikkel jót tettem, megtagadtak; / akiket
szerettem, nem szeretnek, / akikért ragyogtam, eltemetnek. /Ami betüt ágam irt a porba, /a tavasz
sárvize elsodorja.”
Tóth Árpádra így tört rá a magány: „Magam
vagyok. / Nagyon. / Kicsordul a könnyem. / Hagyom. / Viaszos vászon az asztalomon, / Faricskálok lomhán egy dalon, /Vézna, szánalmas figura,
én. / Én, én. / S magam vagyok a föld kerekén.
Ágoston Imre (Julián) Biatorbágyon a 60-as
években tanító ciszterci szerzetespap is „rettegve felsikolt”:
Mi lenne, ha a csönd lépne szobámba
fakó-fehéren, mint a téli nap ?
A szívem most, mint ingó viharlámpa,
megriad és egy dobbanást kihagy.
Mi lenne, ha haldokló életemre
nem nyitná rá a kelő nap szemét,
s ez lenne az utolsó naplemente?
Rettegve felsikoltok, jaj, ne még,
ne még, hiszen annyi az út előttem,
annyi kitárt kapu és annyi vágy,
haldokló szívem halkan fölkiált:
„Ne még ! Ne még !” - Kiáltásom törötten
hull szét a ködben, és ,az alkonyat
feketén szippantja föl hangomat.
Sajnos a mostani pandémia miatti elzárkózás újabb magányokat szült, generációkat állít
szembe egymással, korábban összetartó, szerető családokat ver szét. Kosztolányi:
Mily gyorsan távolodsz a nagy időben
tőlem, fiam.
Már idegesen kelsz föl az ebédtől,
eltünsz, szaladsz.
Ujságot olvassz, amikor beszélek,
kurtán felelsz.
Barátaiddal vagy. Üres a szobád.
Üres a lelkem.
Nem látod arcomon botor szerelmem.
Nem veszel észre.
Csikorgó hangom iszonyú tenéked.
Nehéz a kezem.
Anyád lett megint egyetlen barátnőm.
Vele beszélek.

Halkan említem hancúzó korunkat.
Hogy meg ne halljad.
Így hagytam el egykor én is apámat.
Ő is így ment el.
Nehéz sóhajjal, büszkén, átkozottan.
Vissza se nézve.
Ó, e magány a régihez hasonló,
mikor még nem éltél.
A reggelek hamut szórnak fejemre,
szürkék a delek.
Este a kertben nézem az eget,
a fákat, a lombot
S kérdem magamtól, miért nem érti
gyümölcs a törzset?

Kerkovits G.

Instant katekézis
A szentségek (lat. sacramentum): Krisztustól
rendelt látható jelek, amelyek jelképezik és közvetítik a megváltás kegyelmeit. A szentségek
száma 7: keresztség, bérmálás, Oltáriszentség,
bűnbánat szentsége, betegek kenete, egyházi
rend, házasság. A szentségek megszentelik az
embereket, építik Krisztus testét, megadják az
Istennek kijáró tiszteletet, s mint jelek a tanítást
is szolgálják. A hitet nemcsak föltételezik, de szavakkal és anyagi valósággal táplálják, erősítik és
ki is fejezik; ezért a hit szentségeinek mondhatók. Megadják a kegyelmet, ugyanakkor nagyon
jól föl is készítik a hívőket, hogy ezt a kegyelmet
gyümölcsözően fogadják, helyesen tiszteljék Istent és gyakorolják a szeretetet. A szentségek
az Egyház természetfölötti életének megnyilvánulásai, s a hívők általuk részesülnek azokban a
kegyelmekben, amelyeket Krisztus az Egyházra bízott. Bennük tehát a megváltás kegyelmei
mintegy tárgyi kiadásban itt vannak, s ezért igazolják Krisztus teljes elkötelezettségét az ember
megszentelése érdekében. Mivel a szentségek
ennyire Krisztus akaratából születtek és természetfölötti tartalmat hordoznak, hozzájuk hasonló dolgokat hiába keresünk az Egyházon kívül. A
pogány vallások szertartásai legföljebb a vágyat
fejezték ki, hogy az ember megkapja az istenség
segítségét, vagy mágikus jelek voltak, amelyekkel az ember saját akaratát igyekezett ráerőszakolni az istenségre.
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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 kezünket! 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.).
- A 24 órás szentségimádás: március 20-21én lesz.

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 – (nagyböjt 4. vasárnap – húsvét 2. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Márc. 14.

2Krón 36,14-16.19-23

Ef 2,4-10

Jn 3,14-21

Márc. 21.

Jer 31,31-34

Zsid 5,7-9

Jn 12,20-33

Márc. 28.

Iz 50,4-7

Fil 2,6-11

Mk 14,1 - 15,47

Ápr. 4.

ApCsel 10,34a.37-43

1Kor 5,6b-8

Jn 20,1-9

Ápr. 11.

ApCsel 4,32-35

1Jn 5,1-6

Jn 20,19-31
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