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Betegek világnapja – Talita kúm
„Megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki:
»Talita kúm«, ami annyit jelent: »Kislány, mondom neked, kelj föl!« A kislány azonnal fölkelt, és
járni kezdett. Tizenkét éves volt.”
A legnehezebb kérdést az interneten keresztül kapta egy kisfiútól XVI. Benedek pápa.
XVI. Benedek leült a számítógép elé, és azonnal válaszolt az online feltett kérdésekre. És
akkor egy kisfiú azt kérdezte, hogy miért van
szenvedés. Miért szenvednek az ártatlanok, a
gyerekek? A pápa ekkor őszintén bevallotta,
hogy ezt bizony még ő sem tudja.
A betegség szenvedéssel jár. Sokszor nem
is az esetleg tűrhetetlen fádalom jelenti a legnagyobb szenvedést, bár a Hippokrátésznek
tulajdonított latin mondás szerint „a fájdalom
csillapítása isteni cselekedet” („Sedare dolorem
divinum opus est”). Több szenvedést jelent a
bizonytalanság, a reménytelenség, a magány.
Tóth Árpád írja:
„Most, hogy megint útfélre estem, / Eltünődöm e
téli esten, / Mi volt az élet, uramisten?
Most itt ülök, roppant hegyek közt, / Betegen
a többi beteg közt, /Múltnak háttal, halállal
szemközt.
Lesz-e máskép? várjam? ne várjam? / Lassan
szétszéled a homályban / Bitang jószágom,
kedvem, vágyam.
Nyomukban, mint fekete bundás, / Begyűrt süvegű öreg kondás, / Hallgatva ballag a lemondás.”
A súlyos beteg Babits írta:
Barátaim egyenkint elhagytak,/ akikkel jót tettem, megtagadtak; / akiket szerettem, nem
szeretnek, /
akikért ragyogtam, eltemetnek.
Csak te borulsz rám, asszonyi jóság, / mint a le-

tört karóra a rózsák, / rémült szemem csókkal
eltakarni... / Óh jaj, meg kell halni, meg kell
halni!
Most a COVID19 járvány idején, mikor súlyos tüdőgyulladás miatt halnak meg, vagy
kerülnek lélegeztetőgépre embertársaink, olvassuk csak Csokonait:
„ Fojtó szirokkóknak hevétől / Asznak tüdőhólyagjaim, / S a kriptáknak fagyos szelétől /
Borsódznak minden tagjaim. / Szívem megett
egy láthatatlan / Kéznek nyila bélőve áll, / S mellem csontboltján irgalmatlan / Sarkával rúgdos
két halál.
A betegek világnapján különös figyelemmel fordulunk beteg társaink felé.
A megemlékezés során az egyház sem
marad tétlen. Ráteszi Jézus gyógyító kezét a
szenvedőkre, szent kenettel erősíti őket. Jézus
kezének gyöngéd érintése gyógyítson meg
minket. Adjon az Úr erőt az imához, legfőképpen a hithez! Akkor adja Isten, hogy Jézus szelíden fölénk hajoljon, és mondja: „Leányom,
hited meggyógyított téged. Menj békével, és bajodtól megszabadulva légy egészséges!”
dr. Kerkovits Gábor

Instant katekézis
A lourdes-i jelenések (1858. febr. 11.-júl. 16.):
a Boldogságos Szűz Mária megjelenései Lourdes-ban. A Lourdes melletti Massabielle-sziklafal barlangmélyedésében a 14 éves Soubirous (Szent) Bernadettnek 18 alkalommal
jelent meg a Boldogságos Szűz Mária (február
11., 14., 18., 19., 20., 21., 23., 24., 25., 27., 28.,
március 1., 2., 3., 4., 25., április 7., július 16.).
Bernadett február 11-én egyik testvérével és
egy barátnőjükkel rőzsét gyűjteni indult. A
folyóhoz érve édesanyja intésének engedelmeskedve megállt és levetette a zokniját, nehogy a sekély vízen átlábolva a zokni elázzon,
s ő megbetegedjen a ködös, hideg időben.
Emiatt lemaradt két társától. A közeli barlangban meglátott egy különlegesen szép, fehér
ruhás hölgyet: kék övet viselt, lábain egy-egy
sárga rózsa, a kezében rózsafüzér volt. Bernadett nem tudta, kit lát, társai semmit sem észleltek. A jelenés február 24-25.: bűnbánatra,
a bűnösökért való imádságra intette; február
25: fölszólította, hogy fakasszon forrást a barlang meghatározott pontján, igyon belőle és
mosdjon meg benne; március 2.: megbízta,
„mondja meg a papságnak, hogy építsenek

kápolnát és jöjjenek körmenetben” a jelenések helyére. Egyre többen (március 4.: már
több mint 10 ezren) kísérték el Bernadettet
a barlanghoz, de a látomásokban csak a kislány részesült. Március 25.: a hölgy lourdes-i
dialektusban megmondta Bernadettnek: „Én
vagyok a Szeplőtelen Fogantatás” (a szeplőtelen fogantatás dogmáját 1854. 12. 8-án hirdette ki IX. Pius pápa). A lourdes-i jelenések
természetfeletti jellegét 1862-ben a tarbes-i
püspök, 1891-ben XIII. Leó pápa hivatalosan
is elismerte.

Szinodális út
A meghirdetett szinodális úthoz csatlakozó hozzászólásokat, kitöltött kérdőívet, egyéni gondolatokat február 20-ig
lehet leadni a sekrestyében vagy a plébánia fogadóóráin.
Kérjük, a Szentlélek segítségül hívásával vegyünk minél többen részt ezen a
katolikus világeseményen!

Aki szépen énekel…
313-ban befejeződtek a keresztényüldözések
a Római Birodalomban, s ezután kezdődött
meg a kereszténység felvirágzása, mely az istentiszteleteken is megmutatkozott. Ekkortájt
4 körmenet épült be a szentmise rendjébe. Az
első volt a bevonulási körmenet. Egy megjelölt templomban gyülekeztek a hívek, ahol
már kora hajnalban elkezdődött a virrasztás.
Itt elmondták az első könyörgést, majd litániát énekelve vonultak át az ünnep templomába. Ezen litániának maradványait őrzi ma is a
Kyrie (Uram, irgalmazz).
A mise első állandó éneke ez, mely vagy
a nép nyelvén, vagy görögül (Kyrie eleison,
Christe eleison) csendül fel a hívek ajkáról.
Számuk eleinte nem volt megszabva, ám 680-
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tól már egészen biztosan 3x3-as felépítés jellemezte. Ezzel kapta meg a Szentháromságra
vonatkozó értelmezését.
Az „Uram, irgalmazz” – felkiáltás mind az Ó(40. zsoltár), mind az Újszövetségben (Mt 9,
27; 20, 30) megtalálható. Sürgető, ostromló kiáltás Istenhez, mely kifejezésre juttatja, men�nyire rá vagyunk szorulva a megváltásra. Szent
Ágoston mondja: „mint a koldusoknak, úgy kell
állunk a mennyei Atya ajtaja előtt.” A Kyrie-ben
kifejezzük az Úr utáni sóvárgásunkat. Nemcsak magunkért énekeljük, hanem a többi jelenlévőért és minden emberért is. A Kyrie-t a
zarándokegyház énekének is nevezik, míg a
megdicsőült egyház éneke az Alleluja.
Szalai Péter

Új stóladíjtáblázat
Egyházmegyénkben január 15-től módosultak a stóladíjak. A stóladíj a fizetéseket és a templomi költségeket tartalmazza. A perselypénz és stóladíj csak adományokkal együtt fedezi a plébánia tényleges költségeit.
Szentmise: 4000 Ft
Temetés: 35000 Ft

Harang (templomi): 3000 Ft
Harang (temetői): 2000 Ft

Esküvő: 40 000 Ft

A karitász csoport beszámolója
A Katolikus Karitász
2021-ben
ünnepelte
megalakulásának 90. és
újjáalakulásának 30. évfordulóját. Az év során az
országos szervezet számos
rendezvénysorozattal és
figyelemfelhívó kampán�nyal mutatta be több évtizedes áldozatos tevékenységét.
Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a
Katolikus Karitász elnöke
a jubileumi év megnyitása kapcsán elmondta: „A
leghatékonyabb
tanúságtétel az, ha a szeretet tetteit visszük véghez.” Ennek jegyében dolgozunk immár 16
éve. Önkénteseink az Önök adományait osztják szét, idős betegek látogatását, a rászoruló, gondokkal küzdő családok lelki segítségét
végzik szervezett keretek között.
A kedves hívek segítségével valósulhatott
meg, hogy a 2021-es évet eredményesen zárhattuk: 770 kg tartós élelmiszert osztottunk ki
80 főnek, 50 kg ruha, takaró, ágynemű, ajándékcsomag, játék került a családokhoz, valamint 50 ezer Ft értékű tűzifa a krízishelyzetben élőknek.
A jubileumi év alkalmából az egyházközségünkben működő karitász csoportot is nagy
megtiszteltetés érte. Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális
munka napján, november 11-én ünnepség
keretében a biai és a torbágyi karitász csopor-

tokat Ohmüllner Márton Szociális Díj kitüntetésben részesítette.
Tarjáni István polgármester méltatta a szociális intézményekben dolgozók munkája
mellett az önkéntesek áldozatos tevékenységét is. Mint említette, bármilyen keretek közt
is munkálkodunk, szándékunk közös: szolgálat a rászorulókért.
Hálásan köszönjük a megtiszteltetést, mel�lyel a Képviselő-testület elismerte több mint
egy évtizedes önkéntes szolgálatunkat.
Szeretnénk ismételten köszönetet mondani a kedves testvéreknek, akik már évek óta
nagylelkűen támogatnak bennünket!
Szeretettel kérjük, hogy továbbra is segítsék az Egyház karitatív szolgálatát!
Köszönettel:
Biai Egyházközség karitász csoportja
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Verskápolna 54. – Egy dobbanás
Kapcsolódva
a
betegek
világnapjához választottam egy gyönyörű szonettet,
ami a szívritmuszavar szorongó
megélését írja le.
A verset Ágoston Julián Imre
(Kalocsa, 1909.
augusztus 28. –
Budapest, 1969.
március 18.) ciszterci szerzetes, író, költő írta.
A Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett magyar-latin szakon tanári oklevelet,
majd doktorált 1934-ben. 1927-től a ciszterci
rend tagja, majd 1933-ban pappá szentelték.
1936 és 1937 között az egri Ciszterci Gimnázium magyar-latin szakos tanára, majd ugyanitt
az igazoló bizottság elnöke. 1948-tól a pécsi
ciszter rendház tagja, a Nagy Lajos Gimnázium magyar-latin szakos tanára. A Pécsi Tudományegyetem kollégiumának, a Szent Mór
kollégiumnak (Maurinum) igazgatója. 1950.
június 10-én kezdődött meg Pécsett a rendház száműzése és kitelepítése a Nagykunságra, Kunszentmártonba. 1951-ben letartóztatták, majd az ítélet után a kerepestarcsai
gyűjtőben több mint egy esztendőt raboskodott. 1952-ben betegen szabadult. 1952
őszén már munkát tudott vállalni. Világi foglalkozások sora következett. Az irodalmi élet
fő áramlatából kikerült, ennek ellenére vidé-

ki lapokban írogatott. Versei közül néhányat
a korabeli újságok közöltek, Poór Bernát írói
álnéven. Tanári katedrát 1963 őszétől kapott a biatorbágyi 1. számú általános iskolában, ahol magyar nyelvet taníthatott,
haláláig, 1969-ig. A kitelepítéseknek köszönhetően az agglomerációban magasabb szintű
oktatás folyt, mint a fővárosban.
Egy személyes kapcsolat: Ágoston Imre Julián édesapám lelki vezetője volt, részben az
ő tiszteletére kapta elsőszülött fiam az Ágoston nevet. Mellesleg a mi Ágostonunknak is
(Szent) Mónika az édesanyja.
EGY DOBBANÁS
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.

Felelős kiadó: a Biai Egyházközség Képviselő-testülete
E-mail: biaiforras@gmail.com
Szerkesztőbizottság: Géczy Árpád, dr. Kerkovits Gábor, Szalai Péter
www.biaikatolikus.hu
Tördelés: Horváth Árpád • Sokszorosítás: Krónikás Bt
Következő lapzárta: 2022. március 6.
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Kerkovits G.

Joó Csabától búcsúzunk
Joó Csaba növényvédelmi szakmérnök, lelkipásztori kisegítő 2022. január 2-án életének
75. évében, szentségi házasságának 49. évében, szentségekkel megerősítve, visszaadta
lelkét Teremtőjének.
Életét a végtelenül szerető Isten hitében
élte, aki megteremtette, szereti és meghívta
az örök életre.
Az örök életre, melynek elővételezett örömét megtapasztalta ezen a földön a családban, barátságban, közösségben, különösen a
házasságban megélt szeretetben.
Hitte, hogy az örök élet az Istennel való
végső szeretetközösség, melyben beteljesedik, nem csak az egyéni élet, de az egész történelem, őseinkkel, leszármazottainkkal és az
egész teremtett világgal együtt.
Joó Csaba az elsők között volt, akik Spányi
Antal püspök atya hívására lelkipásztori kisegítői feladatot vállaltak egyházközségükben.
Csaba testvérünk a mi templomi közösségünk
szolgálatára kapta meg püspöki engedélyét.

Bár a családi
kötődés miatt
inkább a torbágyi templom
közösségéhez
tartozott, rendszeresen jelen
volt a mi közösségünkben is.
Éveken keresztül vállalta az
elsőpénteki beteglátogatások szolgálatát, és segítette az idős
és beteg testvéreket, hogy találkozhassanak
a szentségi Jézussal. Isten áldja meg érte, és
adja meg neki a boldog színelátás kegyelmét!
Hamvait 2022. február 19-én 14 órakor a
Biai Katolikus Temetőben helyezik örök nyugalomra. Szentmisét lelki üdvéért a temetés
után 15 órakor a torbágyi Szűz Mária Szent
Neve templomban mutatják be.

Hamvazószerda – nagyböjt kezdete
Hamvazószerdán kezdődik a
húsvétot megelőző negyven napos böjti időszak.
A nagyböjt a keresztények számára bűnbánati időszak, amely
alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessenek Jézus Krisztus feltámadásának, a
húsvétnak a megünneplésére.
Szigorú böjtöt hamvazószerdán és nagypénteken tartanak. E napokon csak háromszor
esznek és egyszer laknak jól. E két napon és
nagyböjt többi péntekén 14 éves vagy annál
idősebb tagjait arra kéri az egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst. A
böjt - mely háromszori étkezést, ebből egyszeri jóllakást és a hústól való tartózkodást foglalja magában - 18 éves kortól a megkezdett 60.
életévig kötelező. Hústilalom alól felmentést
kaphatnak a betegek és azok, akik nem saját

asztaluknál étkeznek, de ilyen
esetben más bűnbánati cselekményt kell végezniük.
A húsvéti szentgyónás és
szent
áldozás
ideje
hamva
zószerdától Szent
háromság vasárnapig (pünkösd utáni első vasárnapig) tart.
A vasárnapokat nem számítják böjti napnak, ezért VII. század óta a nagyböjt szerdai
nappal kezdődik.
Hamvazószerdán a pap hamuval jelöli meg
a hívek homlokát bűnbánatuk jeleként. Ezt a
szokást az őskeresztény hagyományból merítik, amelyben a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Jézus Krisztus nyilvános
működésének megkezdése előtt negyven napot töltött a pusztában, amelynek mintájára
az Egyház a II. századtól kezdődően alakította
ki ezt a húsvéti előkészületi időt.
Forrás: www.szfvar.katolikus.hu
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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.

– 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.).
– Március 2.: hamvazószerda, a nagyböjt kezdete. Nagyböjt péntekein keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban.

Bibliai rejtvény
A Máté evangéliumából vett idézet szavaiban
a betűk összekeveredtek. Meg kell gyógyítani a mondatot, hogy megkaphassuk a megfejtést!
ÍNTOTTAT A ZABÓGNANSGÁI, REDTITEH ZA
GÁZROS TÖMÍRÉHÖR, SÉ GOTTÓGYMÍTEGY
NENDIM EGSETTEGBÉ SE NENDIM TAJB.

A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében
adják le, vagy ímélben (biaiforras@gmail.com)
küldjék el március 6-ig!
A helyes megfejtők között értékes könyvet
sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejése: KAZULA,
CIBÓRIUM, STÓLA, MONSTRANCIA, KEHELY

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 – (6. évközi vasárnap – nagyböjt 2. vasárnapja)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Február 13.

Jer 17,5-8

1Kor 15,12.16-20

Lk 6,17.20-26

Február 20.

1Sám 26,2.7-9.12-13.22-23

1Kor 15,45-49

Lk 6,27-38

Február 27.

Sir 27,5-8

1Kor 15,54-58

Lk 6,39-45

Március 6.

MTörv 26,4-10

Róm 10,8-13

Lk 4,1-13

Március 13.

Ter 15,5-12.17-18

Fil 3,17 - 4,1

Lk 9,28b-36
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