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A húsvéti öröm kiárad
El lehet-e rejteni a hegyre épített várost,
gyulladhat-e úgy lámpa, hogy ne világítson? Jézus kérdései Máté evangéliumából a húsvét örömét juttatják eszembe.
Amikor olyan csodás dolgok történtek,
amit nem lehet nem elmondani, tovább
adni, örülni neki, beszélni róla úgy, ahogy
az evangélisták tették, hiszen a világtörténelmi események után évtizedekkel később fogalmazták meg az örömhírt, de
ugyanazzal a friss lelkesedéssel, örömmel, amit akkor éltek át, amikor ez történt, illetve ahogy erről hallottak apostol
mesterüktől. A húsvétban ez az öröm, az
ujjongó, allelujás boldogság mindig megrendít. A nagyszombati liturgia Exultetja,
ahogy hosszan énekli és magyarázza a
kántor vagy a szertartást végző a húsvéti éjszaka nagyszerűségét, különlegességét, vagy a hosszú hallgatás után újra
felcsendülő allaluja és dicsőség, a harangok, csengők visszaérkezése. Ilyen az áldozati liturgia szövege, és természetesen
maga az előttünk újra átlényegülő kenyér
és bor. Vagy a körmenet, amikor hírül adjuk országnak-világnak az örömünket,
hogy feltámadt Krisztus, és a szentmise
végén a Te Deum: hogy „Téged, Isten dicsérünk!” És még ide tartozik a gyönyörű
Mária-ének is: „amint megmondotta vala,
feltámadott! Alleluja!” – Minden-minden
az örömről, a boldogságról zengedezik.
Ezért nem lehet erről közömbösen, fásultan, derű nélkül beszélni! Sugároznunk
kell nekünk is a húsvéti örömtől. Át kell

adnunk mindenkinek az örömhírt, ahogy
annak idején a szamáriai asszony tette,
akire a Jézussal történt találkozás olyan
hatással volt, hogy nem bújt el többé az
emberek tekintete elől, hanem ő zörgetett be minden házba, hogy hírül adja az
élet vizét hirdető Jézus jelenlétét.
Jézus, aki a mai evangélium tanúsága szerint megmutatta sebzett kezeit, átszúrt oldalát a tanítványoknak, azt mondta, hogy „boldogok, akik nem láttak, mégis
hisznek”. És valóban! Boldogok vagyunk,
mert bár nem előttünk zajlottak ezek a
nagyszerű események, mégis annyi mindenben felismerhető és felfogható Jézus jelenléte, a Mennyei Atya gondviselő
szeretete és a Szentlélek kegyelemhozó,
sugalmazó áradása! Nekünk, hivőknek
megmutatja magát, amikor megsegít szorultságunkban, vigasztal keserűségünkben, és részesít a teremtett világ gyönyörűségében, amelyben sokszor egy-egy kis
sugarát tapasztalhatjuk meg a ránk váró
mennyei boldogságnak. Ennek az örömnek az átadást bízta ránk Mesterünk, amikor meghívott minket, hogy legyünk a világ világossága.
Lehet, hogy a járvány átszabta az ünnepet, és méltó fényben nem tudtuk közösségünk tagjaival együtt ünnepelni, de
a húsvéti öröm mégis olyan, ami ezeken a
félelmeken, korlátozásokon, maszkon és
bezártságon is áthatol. Engedjük át magunkat ennek a végtelen húsvéti derűnek!
Géczy Árpád

Gondolatok az Eucharisztiáról
„Megnyitottad nekem a Te legszentebb Testednek Szívét, és olyan
volt, mintha közvetlenül láthatnám. Azt parancsoltad, hogy igyak abból a forrásból, és felszólítottál, hogy üdvösségem vizét a Te forrásaidból merítsem, Üdvözítőm. Egész szívemmel arra vágytam, hogy ebből
a forrásból a hit, a remény és a szeretet áradjon ki rám. Szomjaztam
a szegénységre, tisztaságra és engedelmességre. Azt akartam, hogy
Te mossál meg teljesen, öltöztess fel és díszíts engem. Mivel bátorkodtam megérinteni a Te legédesebb Szívedet és benne epedő vágyakozásomat csillapítani, hármas öltözetet ígértél nekem, amely be
tudja fedni lelkem mezítelenségét. Ez éppen a fogadalomtétel órájára
lett alkalmas. A hármas öltözet pedig a béke, szeretet és állhatatosság
volt…” (részlet Canisius Szent Péter [+1597. 12. 21.] lelki naplójából)

Instant katekézis
A húsvét: a keresztény hit alapjának, Jézus
Krisztus megváltó halálának és föltámadásának emlékünnepe. A magyar húsvét (=a hús
vétele) szó gazdag tartalma magában foglalja
a hús fogyasztásához való visszatérést a 40 napos böjt után; ugyanakkor utal a föltámadásra, mellyel az Úr Krisztus a megtestesülés beteljesedéseként ismét fölvette a testet (húst),
immár a megdicsőült emberi testét; végül utal
a húsvéti, kiemelt jelentőségű szentáldozásra. A húsvét az ószövetségi pászka ünnepéből
nőtt ki, mely a zsidók számára az egyiptomi
fogságból való szabadításnak és az utolsó estén elfogyasztott vacsorának, a szédernek az
ünnepe. Ennek az előképnek beteljesedése az
Úr Jézus Krisztus átmenetele a halálból a föltámadott életre. Az utolsó vacsora előképe a széder: Jézus maga lett a mi húsvéti bárányunk,
mennybemenetele és a Szentlélek elküldése
a megváltás végső beteljesedése, melyet az
időben Krisztus második eljövetele zár. A húsvét egyúttal a mi átmenetelünk is a bűn halálából a kegyelem isteni életére. Számunkra a
végső beteljesedés a földi zarándoklásból az
örök hazába való átmenetelünk lesz. A zsidó
pászkától a keresztény húsvétig ívelő kapcsolat kezdőpontja az a történeti tény, hogy a Názáreti Jézust közvetlenül a zsidó húsvét előtt
Poncius Pilátus halálra ítélte, keresztre feszí-
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tették (nagypénteken), és vasárnap hajnalban
föltámadván a halálból megmutatkozott tanítványainak. A keresztény húsvéti hit (Jézus
kereszthalála utáni testi föltámadása) és a zsidó pászka épp Jézusban találkozik. A keresztény húsvét hittartalmát a hitvallás így fejezi
ki: „harmadnapon halottaiból föltámadott”. Jézus Krisztus nemcsak üdvösségszerző, hanem
ő a föltámadott, a keresztény üdvösség és üdvösség-értelmezés mérvadó egyénisége.

Húsvéti gondolatok
Az emmauszi tanítványok története egy hihetetlen nagy érzelmi változást mutat be. A teljes elkeseredettségből hatalmas öröm lesz…
A gyászból az újbóli találkozás boldogsága…
S mindeközben a felismerés… miközben Ő újból megtörte a kenyeret… Legyünk most pár
pillanatra mi is emmauszi tanítványok. Engedjük, hadd járja át szívünket az a mérhetetlen
öröm, melyet a Jézussal való közösség okoz…
– de ne csak most, hanem életünk minden
napján. Az Úr velünk van! Velünk akar lenni életünk minden napján! És egy csodálatos
ajándékot készít elő az őt követőknek! Ámen!
Alleluja! Áldott Húsvétot!
Szalai Péter

Jottányi
Az „i” az ABC legkisebb betűje. A magyarban, a
latinban és a görögben is. Erre szoktuk feltenni a pontot. Mégis az egyik legfontosabb betűnk. Hiánya komoly zavarokat okozhat, nem
mindegy ugyanis, hogy valakiről azt mondjuk,
hogy igaz ember, vagy gazember.
Jézus a Hegyi beszédben mondja: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem
megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld
el nem múlik, nem vész el a törvényből sem
egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl
akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz,
aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a
mennyek országában.”
Mit csinált az ember ezzel az „i” betűvel?
Madách Imre, Az ember tragédiája, hetedik
szín, Konstantinápoly:
NEGYEDIK POLGÁR
Mondd, mit hiszesz, a Homousiont,
Vagy Homoiusiont?

ÁDÁM
Ezt nem értem. LUCIFER
Ne valld be, ez most itt a fő dolog.
A szín végén Ádám csak szörnyülködni tud:
ÁDÁM
Valóban szörnyü bűn
Lehet, mi ily haragra gyújthatá
Egyházát a szeretetnek.
PÁTRIÁRKA
Fiam!
Nem az szeret, ki a testnek hizelg,
De aki a lelket vezérli vissza,
Ha kell, kard élén vagy lángon keresztül
Ahhoz, ki mondá: Nem békét, de harcot
Hozok a földre. – E gonosz hitűek
A szentháromság rejtélyes tanában
A homoiusiont hirdetik,
Mig az egyház a homousiont
Alapítá meg a hit cikkeül.
ÁDÁM
Óh, jaj, ne tréfálj! – hát egy i miatt is
Mehetni illy elszántan a halálba? Mi akkor a magasztos, nagyszerű? –
Kerkovits G.

Verskápolna 45. Húsvét
Vannak élethelyzetek, aminek kifejezésére
szegényes a szókincs. „Szó bennszakad, hang
fennakad, / Lehellet megszegik.” – mondja
Arany János. Petőfi szerint: „Mert nincs rá szó,
nincsen rá fogalom…”
Néma Nagyböjt után csöndes Feltámadás.
Kosztolányi Dezső: Húsvét
Már kék selyembe pompázik az égbolt,
tócsákba fürdenek alant a fák,
a földön itt-ott van csak még fehér folt,
a légen édes szellő szárnyal át.

Pöttön fiúcskák nagyhasú üvegbe
viszik a zavaros szagos vizet,
a lány piros tojást tesz el merengve,
a boltokat emberraj tölti meg.
S míg zúg a kedv s a víg kacaj kitör,
megrészegül az illaton a föld,
s tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt –
kelet felől egy sírnak mélyiből,
elrúgva a követ, fényes sebekkel
száll, száll magasba, föl az isten-ember.
Kerkovits G.
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NEK-információk
Ferenc pápa Budapestre látogat! Különleges és ünnepi alkalom, hogy személyesen a
pápa jelenik meg a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson – mondta a rádióinterjújában Erdő Péter. „Korábban II. János Pál pápa
többször is részt vett ilyen eseményeken, de
az a szokás volt legtöbbször érvényben, hogy
legátus vett részt a világkongresszusokon a
pápa helyett.
1938-ban, amikor szintén Budapesten tartották az Eucharisztikus Kongresszust, XI. Pius
pápa pápai legátust küldött maga helyett. Akkor a bíboros államtitkár Eugenio Pacelli utazott Magyarországra, akit ugyan néhány hónappal később pápává választottak XII. Piusz
néven – idézte fel a korábbi világesemény történéseit Erdő Péter.
A bíboros azt mondta: A mostani év különle-

ges, mert sokan vagyunk, akik szenvedünk a
járvány következményeitől: kinek gyász, kinek betegség van a családjában. Nagyon sokan vannak, akik gazdaságilag kerültek nehéz
helyzetbe és sokan vannak, akik elkülönültek, izolálódtak, magányosnak érzik magukat,
mert nem tudták tartani az emberi kapcsolataikat úgy, ahogy az korábban lehetséges volt.
Ebbe a borongós hangulatba kell a reménynek a világosságát elhozni. Erdő Péter felidézte Ferenc pápa Irakban elmondott gondolatait is. A Szentatya arról beszélt a járvány és
a járvány utáni újjáéledés összefüggésében,
hogy úgy látja, a felhők kezdenek elvonulni és
megjelenik a remény sugara. A bíboros hozzáfűzte: Reméljük, hogy az ő látogatása is ezt a
reményt, ennek az újjáéledésnek a reményét
ki fogja fejezni.

Húsvéti üzenet 2021
2021 húsvétjára közös nyilatkozatot adott ki a
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
(MEÖT) és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK).
„Ne féljetek” (Mt 28,10)
A Húsvét ősi ünnepe a keresztény világnak. Azt hirdeti a templomokban, imaházakban, családi otthonokban: Jézus feltámadott,
Krisztus él. Ennek a jó hírnek a továbbadása és
meghallása teszi ünnepünket fontossá, hiszen
Húsvét az ÉLET ünnepe. Ezért senki ne gondolja, hogy nyomtalanul elmúlhat az életében
ez a néhány nap. Húsvét után is tény marad
Jézus feltámadása és annak minden ember
számára szóló következménye.
Halljuk a szakemberek véleményét, s magunk is egyre inkább tapasztaljuk, hogy 2021
Húsvétját továbbra is a járvány elleni küzdelem, óvatosság határozza meg. Ez fegyelmet, alkalmazkodást, egymásra figyelést igényel. Mindezek ellenére a legfontosabb, hogy
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eszünkbe jusson a Feltámadott bátorító üzenete: „Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó
és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai” (Jel 1,17-18).
A feltámadás ténye megerősíti Jézus szavainak fontosságát: „Ne félj!”. Ő tanítványait
és rajtuk keresztül minden kor keresztényeit így erősíti: „Én élek és ti is élni fogtok” (Jn
14,19). Ez az élet a Feltámadottba vetett hit, a
feltámadásra épített reménység és szeretet.
Ez vigasz a gyászolónak, biztatás a félőnek,
bizonyosság a kételkedőnek és új remény az
Istenre tekintőnek. Új lehetőség ez mindenkinek.
Húsvétkor halljuk meg az élet evangéliumában Jézus bátorító szavait: „Ne féljetek” (Mt
28,10)!
2021 Húsvétján
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia –
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Egyházmegyei hírek
Húsvétvasárnap – ünnepi püspöki szentmise Krisztus feltámadásának ünnepén
Húsvétvasárnap délelőttjén Spányi Antal megyés püspök celebrált ünnepi misét a
Szent Imre templomban. „Jézus feltámadásának öröme az új élet kezdete.” – emelte ki
szentbeszédében a főpásztor.
„Az üres sír, hirdeti a feltámadást. Lassan
értik meg az apostolok és az emberek, hogy
Krisztus feltámadása Isten gondolatainak beteljesedése. Feltámadásával mindent megújított és mindennek új értelmet, mindennek
új távlatot adott. Lassan értik meg, hogy úgy
megy előre a világ és benne a mi életünk, ha
nem a magunk gondolataihoz ragaszkodunk,
hanem próbáljuk megérteni és befogadni
az Isten akaratát és az Isten gondolatát. Ha
tudjuk magunkhoz ölelni az Istentől nekünk
szánt sorsot, a világot, – melyet Isten nekünk
teremtett – amelyben most küszködünk és
élünk úgy fogadni, ahogy az Isten adja nekünk, akkor valami új kezdődik bennünk és ez
az új képes arra, hogy Isten kegyelmével megújítsa az egész világot.” – hangsúlyozta szentbeszédében Spányi Antal, püspök.
„Jézus feltámadásának öröme az új élet

kezdete. Nekünk adatott és a mi dolgunk,
hogy ezzel mit teszünk. Adja az Úr, hogy ezen
a húsvéton értsük meg az Isten akaratát, adja
az Úr, hogy próbáljunk ezzel az akarattal azonosulni, ehhez igazítani életünket. Akkor
könnyebb lesz megérteni a világot, könnyebb
lesz a szenvedéseket is elviselni, a kereszteket
is hordozni és könnyebb lesz megbocsátani.”
– zárta ünnepi gondolatait a főpásztor.
Lugosi Balázs (forrás: https://www.szfvar.katolikus.hu/)

Bibliai rejtvény – 7 szó
Jézus feltámadása után többször megjelent tanítványainak, Egyik alkalommal 7 szavas mondatában, rólunk, kései követőiről beszélt. Ezt a
hét szót kell most kikeresni a táblázatból, és ös�szerakni vele a mondatot!
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében
adják le, vagy ímélben (biaiforras@gmail.com)
küldjék el május 2-ig!
A helyes megfejtők között értékes könyvet
sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejése: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda,
hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
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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 (korlátozások után).
– 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 után 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.).

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 – (húsvét 2. vasárnap – húsvét 6. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Ápr. 11.

ApCsel 4,32-35

1Jn 5,1-6

Jn 20,19-31

Ápr. 18.

ApCsel 3,13-15.17-19

1Jn 2,1-5a

Lk 24,35-48

Ápr. 25.

ApCsel 4,8-12 Zsolt 117

1Jn 3,1-2

Jn 10,11-18

Máj. 2.

ApCsel 9,26-31

1Jn 3,18-24

Jn 15,1-8

Máj. 9.

ApCsel 10,25-26.34-35.44-48

1Jn 4,7-10

Jn 15,9-17

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. május 3.
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