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Barátnak lenni
Franco Zeffirelli híres filmjében, a
Napfivér, Holdnővér című alkotásának egyik jelenetében az ifjú Assisi Szent Ferenc hosszas betegsége
után elkíséri szüleit a húsvéti szentmisére. A hetek óta csendes szemlélődésében elmerülő ifjút megrémíti az oltár
fölött függő Krisztus-ábrázolás, a szigorú, gótikus Pantekrátor képe. Az
életrajzi
ihletettségű filmben Ferenc a fenti jelenet után talál rá az elhagyott San
Damiano-templomra, és benne a
régi, kereszt formájú ikonra, a San
Damiano-i keresztre. Ez a kereszt
más, mint amivel eddig találkozott. Rajta Krisztus áll, sebzett kezeit inkább ölelésre tárja, körülötte pedig azok,
akik kitartottak mellette a kereszt alatt. A
legenda szerint a San Damiano-i kereszt
megtalálásakor Szent Ferencet megszólította Jézus: „Ferenc, nem látod, hogy az
egyházam összedűlő félben van? Menj és hozd
helyre!”. Ő pedig felépítette az elhagyott templomot, de előtte is világossá vált, hogy nem
csupán egy templomra, hanem az evangéliumi
Jézushoz való visszatérésre van szükség. Szent
Ferenc felismerte, hogy Jézus közelebb van
hozzánk, mint ahogy az ő korában, a csodálatos katedrálisok építésének idején az egyházi
hierarchia sokaktól elzárt világában sejthették
Ezért gyűjtötte maga köré barátait, a „kistestvéreket” hogy az evangéliumi szegénységet
megélve hirdessék az örömhírt mindenkinek.
Szent Ferenc megértette azt, amiről Jézus an�nyit beszélt tanítványainak: Isten nem elérhetetlen valaki, meglehet őt szólítani, lehet hoz-

zá beszélni, és odafigyel ránk, olyan
ő, mint egy édesapa. Ahogy ezt Jézus tanította! Gondoljunk csak arra,
milyen meghökkentő lehetet Jézus
korában, hogy Mesterünk Istent „Abbának” nevezte, ami annyit jelent Apa,
Apuka – ahogy a gyermekek szólítják
édesapjukat!
Nem
az Isten mindenható, teremtő, hatalmas tulajdonságait
láttatta tanítványai
előtt, hanem a gondoskodó, szerető, segítő Atya képét. Mindennapi
imádságunkban minket is erre a
megszólításra tanított, és önmagát is így nyilatkoztatta ki: „én és
az Atya egy vagyunk!” Jézus számos helyen utalt arra, hogy az Atyával
közvetlen kapcsolatot kell építeni, imádságunkban bátran megszólíthatjuk őt,
kérhetjük, és meghallgat minket. Mert
ahogy a mai evangéliumban mondja:
„Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit
parancsolok nektek.” Barátnak lenni kitüntetett állapot, egyfajta ajándék, ami nem lehet
egyoldalú. Olyan barátság nincs, ahol csak az
egyik fél mondja a másikról, hogy barátom! Ez
persze felelősség is, hiszen a barátságot ápolni
kell. Mi lenne a barátságainkkal, ha soha nem
találkoznánk, nem keresnénk egymás társaságát, nem hallgatnánk meg kéréseiket! Így van
ez Jézus barátságával is: ha nincs bennünk szeretet, ezt a barátságot elveszíthetjük. De ne ez
legyen! Maradjunk Jézus barátai! Ahogy egykor tanítványai körülvették őt a kenyértöréskor, és ahogy látjuk őket kitartóan a San Damian-i kereszt alatt.
Géczy Árpád

Gondolatok az Eucharisztiáról
„Ó, Uram, ne több szeretetet! Ne több szeretetet! Túl sok, Uram, az a szeretet, amelyet teremtményeidnek adsz, akik pedig olyan hálátlanok, olyan méltatlanok és alantasak! Túl sok
a szeretet, ó, Jézus, bár nem a Te nagyságodhoz mérten, hanem túl sok a teremtménynek,
aki oly nyomorúságos, oly alantas! Uram, miért ajándékozol nekem ilyen sok szeretetet,
hiszen én olyan méltatlan és alantas vagyok?
Ó, az ember vaksága, ó, az ember gonoszsága ezzel a szeretettel szemben. Senki, senki

sincs itt, aki szeretné
az én Kedvesemet. Ó,
szeretet, mikor foglak
Téged teljesen birtokolni? Mikor fogok Veled tökéletesen egyesülni? Mikor foglak
Téged végtelenül szeretni? … Jézusom, ne
több szeretetet! Nem tudok többet befogadni!” (Pazzi Szent Mária Magdolna, +1607. 5. 25.)

Instant katekézis
Mária-dogmák, amelyet katolikus keresztényként ismerni illik:
1) Szűz Mária valósággal és tulajdonképpeni
értelemben Istenanya (431.: efezusi zsinat). 2)
Mária szűz a szülés előtt, a szülésben és a szülés után (a hitvallásokban megfogalmazott
dogma). 3) Szeplőtelenül fogantatott, azaz létének első pillanatától kezdve mentes az eredeti
bűntől (1854.: IX Pius pápa). 4) Istentől kapott
különös kiváltságánál fogva élete egész folyamán mentes volt minden súlyos és bocsánatos

személyes bűntől (1545-63., trienti zsinat). 5)
Egész élete folyamán mentes volt a rendetlen
kívánságtól. 6) Meghalt. 7) Halálával lelke Isten boldog színelátására jutott, teste pedig nem
indult oszlásnak, hanem nyomban a megdicsőült test állapotára emelkedett (1169., III. Sándor
pápa). 8) Halála után nemcsak lélek, hanem
test szerint is fölvétetett a mennybe (1950., XII.
Pius pápa). 9) Szűz Mária kiváltságos módon
üdvösségünk közvetítője. 10) Szűz Máriát kiváló vallásos tisztelet illeti meg.

NEK-információk
„A gyógyító összejövetel utolsó napja előtti
éjszaka volt. Szolgáltam a tömegben, miközben mások dicsőítettek, és épp imádkoztam
valakiért, hogy erővel tudjon evangelizálni,
mikor valamit éreztem a hátamban. Tudtam,
Isten arra hív, hogy imádkozzam valakiért,
akinek hátproblémája van. Megfordultam, és
láttam, hogy egy nő ül ott tolószékben. Megrémültem, és az első gondolatom az volt: ez
túlzás, tolószékben ülő gyógyulásáért nem
imádkozom. Megkérdeztem a hölgytől, hogy
mi a baja, és ő mondta, hogy a háta. Féltem
imádkozni érte, mert hátha semmi sem történik, de tudtam, Isten azt akarja, bízzam abban
a hitben, amelyért én magam imádkoztam.
Összehívtam néhány embert a közösségem-
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ből, hogy együtt imádkozzunk a nő felett.
Nagy adag fájdalomcsillapító volt benne, és
mindig nagy fájdalmai voltak, ha állnia vagy
járnia kellett. Azt mondta, évek óta nem járt
már járókeret nélkül, de pár perc ima után
felállt a tolószékéből és ment, futott körben
a teremben a legcsekélyebb fájdalom nélkül.
Mikor hazaért, a férje, aki a gondozója is volt,
meglepődött, ahogy látta a feleségét besétálni. Kapcsolatban maradtam vele, 5 év óta jól
van, és teljesen normális életet él. Ez a gyógyulás megváltoztatta számomra a dolgokat,
segített a hitem növekedésében és abban,
hogy többre vágyjak.” (Damian Stayne, a NEK
egyik előadója)

Bibliai rejtvény
Lorettó
A felsorolt szavakat, betűcsoportokat el kell
helyezni a keresztrejtvényben. Ha minden szó
a helyére került, 5 szónak nem marad hely,
ezekből kell összeállítani a Mária hónapjához
illő mondatot.

Verskápolna 46.
Édesanya vagyok
Május első vasárnapján ünnepeltük az
édesanyákat. A szokásos virágcsokrok és köszöntők helyett álljon itt egy boldog édesanya verse, Berzsenyi Dániel társa és múzsája,
Dukai Takách Judit írta.
Az én lakhelyem
Egy csendes kalibám itt, hol a szép Rába
A virágos rétek partjait locsolja,
Tőled, szent természet érzése, hiába,
Szivemet semmi tárgy másfelé nem vonja.
Távol a nagyvilág fényes lármájától,
Félrevonva annak csábitó gőzétől,
A hízelkedőknek menten csapatjától,
Nyugodtan sok veszély ragadó tőrétől:

2 betűs: AH, DA, ÉT, NA, RA
3 betűs: ADÓ, DÓR, IMÁ, LOM, OLI, OZO, ÚTI
4 betűs: CSÓK, IKTT, KAPU, KNNY, NYÁR, ÜLNI,
TINA, ZOLO
5 betűs: ELEMI, IONON, KALAP, KOTTA, MASZK,
RÓZSA
6 betűs: AKNÁZÓ, TITKOS
7 betűs: EHETÜNK, ÉRTELMŰ, KRÓNIKA
8 betűs: ERESZTÉK, ÉRETTÜNK, PETRENCE, TILINKÓT
9 betűs: KEZDETBEN, KÖNYÖRÖGJ, PATRÓNÁJA
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében
adják le, vagy ímélben (biaiforras@gmail.com)
küldjék el június 6-ig!
A helyes megfejtők között értékes könyvet
sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejése: Boldogok,
akik nem láttak, és mégis hisznek.

Itt élek csendesen és megelégedve:
Nagyravágyás mellem soha nem dagasztja,
Nem ér sem nap, sem éj békételenkedve
S panaszokra számat semmi sem fakasztja.
Ha szívemet éri bánat avagy öröm,
Csak némán hullatom keblembe könnyemet,
Kirendelt sorsomat békével eltűröm
S enyhülni érezem mindenkor terhemet.
Kis kertemnek híves árnyú fái alól
Gyönyörködve nézem mint nőnek a plánták;
Százszor jobbízűet eszem én azokból,
Mert tudom, hogy önnön kezeim munkálták.
Oh, mily édes akkor nyugalma lelkemnek,
Ha tisztemből semmit elmúlni nem hagyok;
Kellemes körében kis házinépemnek
Érzem, hogy feleség s édesanya vagyok.
Így élek itt s íme időmet így töltöm,
Kies Paty, tebenned zengem el énekem;
Amit az esztendő ád, rendre elköltöm,
Kevés, de elég az s minek is több nekem!
Kerkovits G.
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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.
- Május estéin negyed 6 órakor Lorettói litániát imádkozunk a templomban
– 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:
10400463-5052677483901001 (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 6. vasárnap– évközi 11. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

május 9.

ApCsel 10,25-26.34-35.44-48

1Jn 4,7-10

Jn 15,9-17

május 16.

ApCsel 1,1-11;

Ef 1,17-23

Mk 16,15-20

május 23.

ApCsel 2,1-11

1Kor 12,3b-7.12-13

Jn 20,19-23

május 30.

MTörv 4,32-34.39-40

Róm 8,14-17

Mt 28,16-20

június 6.

Kiv 24,3-8

Zsid 9,11-15

Mk 14,12-16.22-26

június 13.

Ez 17,22-24

2Kor 5,6-10

Mk 4,26
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