• Most vasárnap Mohos József és Mária hazásságuk 50.-ik évfordulóját megünneplik. A szentmise után
közvetlenül ünnepi áldásban részesülnek. Istennek legyen hála!
• Május 6. – án vasárnap a cserkészek készítenek finom ebédet és mindenkit szeretettel várnak. Ugyanazon
a napon délután 1:00 órakor a cserkészek tartanak anyáknapi műsort a Láni teremben.
• Május 13. – án a németek készítenek finom ebédet. Délután 1:00 órakor pedig anyák napi műsort
mutatnak be.
• Május 20. – án vasárnap Zsófia Kedves Nővér hittanórát tart a családosoknak ebéd után, aztán majd
lelkigyakorlatot a felnőttek számára 2:00 órakor. Mindenkit szeretettel várunk.
• Június 3. – án lesz Úrnapja. Hagyomány szerint megtartjuk az állomásokat ahol imádkozunk a magyar és
német szentmise közt. Délután pedig a Szent István Egyesület (SzIE) készit finom ebédet amelyre mindenkit
szerettel várnak.
Arra kérjük a kedves hiveket, hogy hozzanak süteményt és rózsa sziromleveleket (rose petals)
Úrnapjára. Köszönjük szépen!
• Idén augusztus 19. – én, vasárnap, tartjuk államalapítónk Szent István ünnepét, templomunk
búcsúját. 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
Hermina nővér
Donald Halloran

Szabó István
Vodnákné Túri Ildikó
Batta Eve nővér
Zeller Róbert
Szolga Bálint
Janet Rowe
Andrási Gergő
Vörös Magdi
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Nagy Gyulٔáné Erzsébet
Raymond Romanczuk
Horváth gerlák Atya
Hajdú Éva
Wéber Éva
Oscar Marquez
Birnbaum István

Gasztonyi Ferenc
Zeller Kati
Németh Anna
Muzsnai Rosália
Vas László atya
Rozsnyai Miklós

(Jn14:7-14) A szentek körében Montforti Szt. Lajos egészen különleges. Az ünnepe tegnap volt. Ő a
legismertebb javaslója egy páratlanul értékes hittudományi különlegességnek: az egyedül hiteles keresztény
gnoszticizmusnak, azaz kevesek számára megadatott üdvszerző tudásnak. Ugyanis minden más, őt megelőző
gnosztikus tan eretnekségnek bizonyult. A gnoszticizmus általában azt jelenti, hogy egy titkos, bizalmas tudás
egy kiemelt kisebbséget a jámborság egészen új szintjére emel. Ennek értelmében Montforti Szt. Lajos a
Tökéletes Mária-tisztelet-et a „kegyelem titkának” hívja (True Devotion, 82). Hangsúlyozza, hogy „ez az az út,
melyet Jézus a hozzánk jövetelével megnyitott nekünk, mely úton menve nincs akadálya, hogy eljussunk
Őhozzá. Teljesen igaz, hogy más utakon is elérhetünk isteni egyesülést, de azok több kereszttel és különleges
kudarcokkal járnak... Át kellene törnünk lelki sötétségen, olyan küzdelmeket kellene megvívnunk, melyekre
nem készültünk fel, el kellene viselnünk keserű tusákat, meredek hegyoldalakra felmásznunk, fájdalmas
tövisekre lépnünk, és félelmetes sivatagokon kellene átjutnunk. Ám amikor Mária útját követjük, simán és
nyugodtan járhatunk” (TD, 1562).

A későbbiekben szentünk egy másik hasonlattal magyarázza a Tökéletes tiszteletet: „Óriási különbség van –
írja – a szobor kalapáccsal és vésővel való faragása meg annak formába öntése között. A szobrászok kemény
munkát és sok időt fektetnek abba, hogy az első módszerrel eredményt érjenek el. A második módszer
azonban nem sok munkába és nagyon kis időbe kerül. Szt. Ágoston így szól Szűz Máriához: ’Méltó vagy arra,
hogy Isten öntő-formájának hívjanak’. Mária olyan öntő-forma, amely képes az embereket az Isten-ember
képére alakítani” (TD 219). Szentünk idáig Máriát biztos úthoz és tökéletes öntő-formához hasonlította. Ám a
tökéletes tisztelethez a legjobb hasonlat a szentírásból van. Szt. Pál mondta ki a Szentlélek által. Krisztus
misztikus testének a tanításáról beszélek. Pált kétségtelenül megihlette az evangélium, melyben Urunk ehhez
hasonlót mond, nevezetesen „Én vagyok a szőlőtőke, ti pedig a vesszők.”
A keresztség által a keresztények a titokzatos test tagjaivá válnak, melynek feje Krisztus (1Kor12,13). Erre a
tanításra alapozva Montforti Szt. Lajos ezt a nyilvánvaló következtetést vonja le: „Ha Jézus Krisztus, az
emberiség feje Máriától születik, ... szükségszerű következményként szintén tőle kell születniük e fő
testtagjainak. Ugyanaz az anya nem szüli meg a főt a többi testrész nélkül, sem a testrészeket a fő nélkül... A
kegyelem rendjében ugyanígy a fő és a testrészek ugyanattól az anyától születnek” (TD 32). A keresztség által
Jézus szülei a mieink is: Isten az atyánk és Mária az édesanyánk. Lisieux-i kis Szt. Teréz Kis út-ja e két
igazság közül az elsőn alapul, Montforti Szt. Lajos Tökéletes Mária tisztelet-e pedig a másodikon. A lelki
életben e két jóváhagyott útrövidítés kimagasló jámborságban nyilvánul meg, ez pedig egyszerűen a hála
túláradása, mellyel bármelyik gyermek a szüleinek tartozik. Montforti Szt. Lajos, imádkozzál értünk! Ámen!
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(Jn14:7-14) Among saints, Louis de Montfort, whose feast we celebrated yesterday, is altogether unique. He is
the best known proponent of a priceless theological singularity: the one and only authentic Christian
Gnosticism; for every other Gnostic doctrine that preceded his proved to be a heresy. Gnosticism in general
should be understood as secret insider knowledge that takes a privy elite to a whole new level of piety.
Accordingly, St. Louis de Montfort calls True Devotion “a secret of grace.” (True Devotion, 82) “It is” he insists,
“the path which Jesus Christ opened up in coming to us and in which there is no obstruction to prevent us from
reaching him. It is quite true that we can attain to divine union by other roads, but these involve many more
crosses and exceptional setbacks… We would have to pass through spiritual darkness, engage in struggles for
which we are not prepared, endure bitter agonies, scale steep mountains, tread upon painful thorns, and cross
frightful deserts. But when we take the path of Mary, we walk smoothly and calmly.” (TD, 152)
Later, our saint explains True Devotion with the aid of another analogy: “There is a vast difference,” he writes,
“between carving a statue by blows of hammer and chisel and making a statue using a mold. Sculptors and
statue-makers work hard and need plenty of time to make statues by the first method. But the second method
does not involve much work and takes very little time. St. Augustine speaking to our Blessed Lady says, “You
are worthy to be called the mold of God.” Mary is a mold capable of forming people into the image of the Godman.” (TD, 219) So far, our saint has compared Mary to a sure footpath and a perfect mold. But the best
analogy for True Devotion is from Sacred Scripture. It was developed by St. Paul himself courtesy of the Holy
Spirit. I’m speaking here about the doctrine of Christ’s Mystical Body. Paul, no doubt, was inspired by today’s
gospel, wherein our Lord says something similar, namely: “I am the vine, you are the branches.”
Through baptism, Christians become members of one mystical body of which Christ is the Head. (1Cor12:13)
Relying on this doctrine, St. Louis de Montfort draws the obvious conclusion: “If Jesus Christ, the head of
mankind, is born of [Mary,] the… members of this head, must also as a necessary consequence be born of her.
One and the same mother does not give birth to the head without the members nor to the members without the
head… In the order of grace likewise the head and the members are born of the same mother.” (TD,32)
Through baptism, Jesus’ parents become ours too: God becomes our Father and Mary becomes our mother.
St. Therese of Lisieux’s Little Way is based on the first of these truths. St. Louis de Montfort’s True Devotion is
based on the second. These two approved shortcuts in the spiritual life both boil down to hyper-piety, which is
simply a superabundant degree of the gratitude that any child owes his parents. St. Louis de Montfort! Pray for
us! Amen!

