•

Imadkozzunk apro Bojtor Oliverert! Mellekelt a fenykepe!

• Par honappal ezelott 3 eves Gerencser Blanka meglatogatott bennunket a Szt. Istvanban kedves szuleivel,
Balázssal es Veraval, egyutt. Most csutortoken lesz vese-mutetje Budapesten. Imadkozzunk erte!
•

Augusztus 13.- án, vasárnap, a mise és ebéd után a Szent István Egyesület gyűlést tart a plébánián.

• Idén augusztus 20.-án – vasárnap – tartjuk államalapítónk Szent István ünnepét. 10:30-kor kezdjük
körmenettel, utána pedig Szentmise. Lesz finom ebéd mise után,aztán délután 1:30 órakor kezdődik a műsor
a Láni teremben. Kérem szóljunk már most minél több embernek. További információért forduljanak Latkóczy
Lacihoz.
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Rácz Károly
Bános Magdi
Iván Teri
Szuromi Anzelm atya
Juhász Kató
Redler Mária
Béres JanoS
Bojtor Oliver

Szabó István
Vodnákné Túri Ildikó
Batta Eve nővér
Zeller Kati
Szolga Bálint
Béres János
Gerencser Blanka
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Mohos Piroska
Sándor Valéria
Samay Ildikó
Wendell Weiss

Jancsó Gyula
Zima Floriánné
Shirley Snyder

(Mt17,1-9) Jézus megmentése érdekében Péter erőszakhoz folyamodott, noha 3 éves kiképzést kapott az
irgalom evangéliumából. Jézus gyakran elrejtőzött a tömeg elől, nehogy olyan kényük szerinti messiást
csináljanak belőle, aki erőszakot alkalmaz a rómaiak leverésének és saját birodalma világszerte
kiterjesztésének érdekében. Íme az óriási különbség a kereszténység és iszlám között! Pilátus előtt Jézus az
országát, vagyis az Egyházat élesen megkülönböztette az államtól, amikor ezt mondta, „Az én országom nem
ebből a világból való.” (Jn18,36) Ilyen különbség nem létezik az Iszlámon belül. A kétségbeesett Péter
kardforgatásának a meghiúsításakor Jézus így dorgálta meg őt, „Aki kardot ragad, az kard által vész el.”
(Mt26,52) Akinek a csillagok engedelmeskednek, az az üldözői felé még fenyegető pillantást sem vet, hanem
imádkozik értük. Ahhoz, hogy a szentírás beteljesüljön, Jézus az igazságtalanságnak olyan áldozatává válik,
aki először vállalja a halált mint az ártalmatlanságot és erőszakmentességet sugárzó bárány.
Az erőszak, a kábítószerhez hasonlóan, az erősebb ellenfélnek azonnali, de átmeneti megoldást kínál fel. A
valóság azonban előbb-utóbb még erőteljesebben érvényesül még akkor is, ha az egyik ellenség
megsemmisíti a másikat. Hirosima és Nagaszaki Japán részéről feltétel nélküli megadást szerzett az Egyesült
Államoknak. A hadi cenzúra miatt az Amerikában élő katolikusok nem hallhatták XII. Piusz pápa elítélését a
tömegpusztításról. FDR-t idézvén így nyilatkozott: „Ez a nap a gyalázatban él örökké.” A pápa „próféciája”
megvalósulni látszik. Napjainkban a terroristák atombombája által megsemmisített amerikai városok rémálma
kínoz bennünket. – Talán elképzelhetetlen volna most e rémálom, ha a bosszúálló őrültség pillanatában 60
évvel ezelőtt nem következett volna be. Sztálin és Hitler minden provokáció nélkül követtek el szörnyűségeket,

ugyanakkor az övéikhez hasonlító tettekre a szövetségesek csak a csata mámorító hevében lettek képesek.
Manapság a terroristákat nagyobb számban, szervezésben és fanatikusabb szellemben képezik ki, mint valaha
is. Hitler hatalomra kerülését az első világháború igazságtalan békeszerződése segítette előre. A terroristák
korszakát is egy igen komoly szociális igazságtalanság tette lehetővé: a törvényesített abortusz. Akik minden új
nemzedék egyharmadát a kényelem nevében gyilkolják meg, azok hogyan ítélhetnének el másokat, akik
ártatlan embereket az ideológia nevében gyilkolnak meg? Az emberi élet olcsó lett. A terrorizmus már nem
tabu. Amióta a válogatás nélküli erõszak törvényes lett az anyaméhben, azóta mindenhol máshol is
érvényesül. Az erőszak mindig logikus megoldásnak látszik, míg a hit az ellenkezőjét vallja. A Tábor hegye a
diadalmas Krisztus lenyűgöző alakját mutatja nekünk. E képből feltűnő módon hiányzik a kard és a lándzsa.
Urunk Mózessel és Illéssel nem az erőszak alkalmazásáról beszélt, hanem arról a kegyetlenségről, melyet
Őneki Jeruzsálemben kell hamarosan elszenvednie. Krisztus ezúton adta meg nekünk a titkos receptet a
győzelemre. A „szemet szemért” helyett megtanított minket arra, hogy „tartsuk oda az arcunk másik felét”. Úgy
legyen! Ámen!
English / 2017 Transfiguration
(Mt17:1-9) After three years of instruction in the gospel of mercy, Peter still resorted to violence in the hope of
saving his Master. Yet Jesus had often hidden from the crowds lest they make Him their kind of messiah: one
who would use violence to crush the Romans and spread His empire throughout the world. Here is one huge
difference between Islam and Christianity regarding the very nature of God's kingdom. Before Pilate, Jesus
clearly distinguished His kingdom, the Church, from the state when He said, “My kingdom is not of this world.”
(Jn18:36) Islam knows no such distinction. Before undoing Peter's desperate deed with His last miracle, Jesus
rebuked him saying, “He who lives by the sword, dies by the sword.” (Mt26:52) When a mosquito bites us we
swat it, yet Jesus heals us even as He is wounded. He whom the stars obey does not cast a menacing glance
at His persecutors. He even prayed for them thus becoming, in fulfillment of Scripture, the first victim of
injustice to die like a lamb – a creature that radiates harmlessness and non-violence.
Violence, like a drug, can offer the stronger foe a quick “fix,” but the results are just as ephemeral. Sooner or
later reality re-imposes itself, even when one enemy annihilates the other. Hiroshima and Nagasaki won the
United States an unconditional surrender from Japan. Due to wartime censorship, most Catholics in America
never heard Pope Pius XII's assessment: “This is a day,” he said, quoting FDR, “that will live in infamy.” The
pope's “prophecy” is proving true. Today, we are being haunted by the possibility of American cities with their
civilian populations being annihilated by a terrorist detonated nuclear bomb – a nightmare that might still be
unthinkable, had it not become a reality 60 years ago in a moment of vengeful insanity. Stalin and Hitler were
capable of atrocities without any provocation. It took the intoxicating heat of battle for the Allies to commit
deeds worthy of them.
Today, terrorists are far more numerous, organized, and fanatical than ever. Hitler's rise to power was
occasioned by the unjust settlement of WWI. Terrorism's coming of age was also made possible by a grave
social injustice: legalized abortion. How can Westerners who murder a third of each new generation in the
name of convenience object to others murdering innocent people in the name of ideology? Human life has
become cheap. Terrorism, is no longer taboo. Once legitimized in the womb, it is becoming legitimate
elsewhere. Violence always presents itself as the logical solution, whereas faith tells us the opposite. Mt. Tabor
offers us an amazing icon of Christ Triumphant. Conspicuously absent from this image are sword and spear.
Our Lord didn’t speak with Moses and Elijah about dealing violence. Instead, they spoke about the violence He
was about to endure in Jerusalem. In this way, Christ gave us the secret formula for victory. Instead of “an eye
for an eye,” He taught us to “turn the other cheek.” So be it! Amen!

