• I regret to inform you that Samay Attila passed away last week. His funeral
mass will take place at our parish (3705 Woodlawn Ave., Los Angeles, CA 90011)
on Saturday, 15 October 2016 at 9:30AM. May he rest in peace!
• Október 9.-én vasárnapon a németek készítenek ebédet és mindenkit szeretettel
várnak. Ugyanezen a napon tartják meg a “Kirchweihfest” ünnepüket amely délután
1:00 órakor kezdődik. A műsor alatt fellép tánccsoportjuk, a “Donauschwäbische
Tanzgruppe.”
• Október 15.-én szombaton tartjuk meg az harmadik Los Angeles-i Magyar Ételek
Fesztiválját itt a Szen István templomban. Az esemény reggel 9:00-kor kezdődik és
éjfélig tart. További felvilágosításért forduljanak Baki Józsihoz.
• Október 23.-án vasárnapon a Szent István Egyesület (SzIE) készít finom
ebédet. Délután 2:30-kor kezdődik a dicsőséges 1956-os magyar forradalomra való
megemlékezés a MacArthur Park-ban. Vegyünk részt minél többen! A SzIE tagjai
koszorút helyeznek az 56-os szobornál.
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(Lk17,5-10) Mikor egy alkalommal a kishitű tanítványok nem tudták a gonosz lelket
kiűzni egy gyermekből, Jézus így kiáltott fel: Hitetlen és romlott nemzedék! Meddig kell
még veletek maradnom? (Mt17,17) Mennyire más volt Mária! Mennyire más az ő
szeplőtelen szíve, mint a mi hitetlen szívünk! A lökhárító matrica szerint Jézus üdvözít!
Hát, Jézusnak köszönhetően Mária is! Senki más szentre nem áll ez. Mária Jézusnak
társmegváltója, mi csupán távoli kisegítők lehetünk. Amíg az apostolokból még a kevés

hitük is elszállt, a Mária hite nőttön nőtt. Egyedül ő számított Jézus feltámadására
húsvét reggelre. Egyedül az ő hite váltotta ki az első csodát Kánában. Jézus volt az ő
tanítómestere és a miénk is. Máriáé volt három évtizedre, a miénk három évre! Kána
előtt Jézus teljesen Máriáé volt, utána teljesen a miénk. Mily szomorú csere! Mária
mondta, „Nincs boruk!” (Jn2,3) Máriát nem ingatta meg Jézus ellenvetése, „Mi gondunk
véle?” Az ő valódi közös, senki mással meg nem osztott gondjuk a világ megváltása
volt. Ahhoz képest micsoda csekélység egy rosszul elsült esküvői fogadás. Kánában
azonban kevésbé volt fontos az esemény, mint amit jelképezett, nevezetesen az
üdvtörténetet. A felebaráti szeretet már elfogyott. Ennél jobb volt az ellenségnek
megbocsájtó új keresztény szeretet!
Ádám eredeti bűne egy csomóhoz hasonlítható, melyet Jézus a megváltással
kibogozott. A szűz Éva gonosz angyalnak hitt, Szűz Mária pedig jó angyalnak. Éva
egyedül volt bűntárs az Ádám vétkében, mint ahogyan Mária egyedül volt Jézus társa a
megváltásban. Egyetlen ember vétke mindenkire halált hozott, hogy egyetlen ember
halála mindenkinek életet hozzon. Minden halálos bűnünkkel eladjuk az alanyi jogunkat
cserébe a közmondásos „egy tál ételért.” Az Éva által Ádámnak kínált tiltott gyümölcs
éppen ilyen apróság volt. Éva egy semmiség révén elindította a mi bukásunkat. Mária
tehát egy másik apróság révén Kánában elindította a megváltásunkat. Szent Pál szerint
Évát – nem Ádámot – szedte rá a sátán. Az Éva bűne az értelemben, az Ádámé az
akaratban gyökeredzett. Éva hitetlen volt, Ádám rosszindulatú. Ő az Éva kedvéért
zúdított ítéletet ránk, tehát Jézus a Mária mellőzésével váltott meg minket!
Frank Sheed ezt írja: „Jézus az édesanyja javaslatára művelte a csodát. Mária tudta,
hogy ezen egyetlen tettével feladja Őt: ettől kezdve a fia köztulajdon lesz... Nincs
nyoma az evangéliumokban, hogy újra találkoztak volna – csak mikor a kereszten
függött.” (To Know Christ Jesus, 13) És ott Jézus ünnepélyesen feladja Máriát.
„Asszony,” szólította meg a Kálvárián, mint Kánában is, „íme a fiad.” A szeretett
tanítványnak pedig, „íme az anyád.” E megnevezetlen tanítványt csupán így írják le. A
leírása pedig miránk is illik. Jézus minket is szeret! Az egyházban ezért hívjuk mi is
Máriát édesanyánknak! Egy testben a fejnek meg a többi tagnak egyetlen anyja van.
Mária alázatos hite mindent elér anélkül, hogy bármit kérne. Ámen!

