• Szomorú szívvel közlöm a kedves hívekkel, hogy néhány héttel ezelőtt Samay Ildikó elhunyt.
Nyugodjon békében! Most szombaton, február 25.-én, d.e. 11 órakor lesz a gyászmiséje a mi
templomunkban. (10:30 kor kezdődik a rózsafüzér.) A gyászmise után pedig fogadás lesz a Lani
teremben.
•

Vasárnap február 26.-án lesz finom meleg ebéd a Szentmise után.

• Zsófia nővér a következő napokon tart kateketikai előadást/oktatást a Szent István templomban: március
12.-én, április 23.-án, és május 21.-én.
• Ne felejtsük el hogy március 12.-én nyári időszámításra (daylight saving time) kell átállítani az órákat (egy
órával előre kell állítani az órákat)
• Vasárnap március 19.- én lesz a már hagyományossá vált tavaszi Los Angeles marathon futó sportverseny,
tehát ezt vegyük számításba ami a forgalmat illeti.
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(Mt6,24-34) Az újszövetségben megvan egy pillanatfelvételünk a katolikus hit alapjairól. A benne található
hittételeink jelentősen kifejlődtek anélkül, hogy lényegükben megváltoztak volna. Mindegyik hittétel kifejlődött
önmagában, akárcsak egy kisgyermek felnőtté válik. Az ilyen szerves kifejlődés lényegesen különbözik az
evolúció olyan változásától, ahol egy dolog állítólag valami mássá változik. A felnőtt végtagjai megvoltak
kisgyermek korában is, ám most erősebbek. Ugyanígy, a felnőtt arcképe megőriz lényeges arcvonásokat a
kisgyermek korból. Ilyesmi a helyzet az egyházon belül is.
A pápa elsőségének középkori dogmája felfogható abból, amit Krisztus Péternek mondott: „Amit megkötsz a
földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.” (Mt16,19) A
pápai tévedhetetlenség mai dogmája Urunk más szavaiból is kiolvasható, „Simon, Simon, a sátán hatalmat kért
magának fölöttetek, hogy megrostáljon benneteket, mint a búzát. De imádkoztam érted, nehogy meginogj a
hitedben. Amikor megtérsz, te erősíted majd meg testvéreidet.” (Lk22,31-32) A bűnbánat szentsége a
feltámadt Úrnak az apostolaihoz intézett szavaiban található, „akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot
nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.” (Jn20,23) Az Oltáriszentség pedig itt, „Ez az én testem ... Ez az
én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak.” (Mk14,22-24) „Bizony, bizony mondom nektek, ha nem

eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek.” (Jn 6,53) Mária ősi címe mint
Isten anyja benne van Erzsébet kérdésében, „hogyan lehet az, Uramnak anyja látogat el hozzám?” (Lk1,43) A
papi nőtlenség Urunk buzdításában található, „van, aki a mennyek országáért önként mond le a házasságról.
Aki fel tudja fogni, az fogja fel.” (Mt19,12)
A mai evangéliumban Urunk ad még egy másik vezérfonalat is arra, hogyan ismerjük fel az Ő valódi egyházát
a többi közül. Ezt mondja, „Nem szolgálhatsz két úrnak!” Amint csak egy tanítás van, ugyanúgy csak egy fő
tanítómester lehet. Ebben felfedezhető Krisztus egyházának felépítési tervezete, amelyben egyetlen elöljárói
láncolat létezik, a hierarchia, egyetlen tanítói testület, a tagjai rendre szervesen beosztva, mindegyik a nála
feljebbvaló alá. A római katolikus egyházban mindegyik egyházközséget egy pásztor vezet, minden pásztort
egy püspök, és végül minden püspök a pápa alá tartozik, aki viszont Krisztus Urunk földi helytartója. Ez az
elöljárói láncolat nem csupán térbelileg fedi a világot, hanem évszázadokon át időben is. A pápák sora, mely
most Ferenccel zárul, visszamegy 264 előddel egészen Szt. Péterig, akire Krisztus felépítette az egyházát
azzal, hogy még a pokol kapui sem vesznek rajta erőt soha. Két urat csak akkor szolgálhatunk, ha
valamiképpen egyek, mint a szüleink. Ennek értelmében szól egy ősi mondás: „Nem lehet Isten az atyja
senkinek, ha nem az egyház az édesanyja.” (Szt. Cyprián, CCC181) Ámen!
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(Mt6:24-34) In the New Testament, we have a snapshot of the Catholic faith in rudimentary form. The doctrines
of our holy faith found therein have developed tremendously since then without, however, changing essentially.
Each doctrine has developed into itself even as an infant develops into an adult. This organic development is in
stark contrast to the law of evolution whereby one thing supposedly develops into something else. The
extremities of an adult were all present in infancy but now they are stronger. Likewise, the photo of an adult's
face bears a distinct resemblance to the photo of the same individual as a child. The same sort of thing is found
in the Church.
The medieval dogma of papal primacy can be discerned in what Christ said to Peter, “Whatever you bind on
earth will be bound in heaven and whatever you loose on earth will be loosed in heaven.” (Mt16:19) The
modern dogma of papal infallibility can be discerned in some other words of our Lord, “Satan has desired to sift
you all like wheat, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. After you have recovered,
confirm your brethren.” (Lk22:31-32) The Sacrament of Penance can be found in the risen Lord's words to His
apostles, “Whose sins you forgive are forgiven, whose sins you retain are retained.” (Jn20:23) The Sacrament
of the Eucharist is found in, “This is my body... This is my blood of the covenant, which is poured out for many.”
(Mk14:22,24) “Most assuredly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you
have no life in you.” (Jn6:53) Mary's ancient title as Mother of God can be found in Elizabeth's question, “How
is it that the Mother of my Lord comes to me?” (Lk1:43) Priestly celibacy is found in our Lord's exhortation,
“Some have made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. Let him who can accept this do
so.” (Mt19:12)
In today's gospel, our Lord gives us another clue as to how we may distinguish His true Church from other
denominations. He tells us, "You cannot serve two masters!" As there's only one doctrine so too is there only
one magister, one chief teacher. Herein can be discovered the blueprint for Christ's Church where we find one
chain of command known as the hierarchy - a body of teachers disposed organically in ranks & orders each
subordinate to the one above it. Within the Roman Catholic Church, each parish is governed by a pastor, each
pastor by a bishop and each bishop is in turn subject to the Pope - who is the earthly vicar of Christ, the Lord.
This chain of command hasn't simply unfolded in space throughout the world; it has also extended in time down
through the centuries. The line of popes that ends for now with Francis goes all the way back - through 264
predecessors - to St. Peter himself upon whom Christ founded His Church - promising that the Gates of Hell
would not prevail against it. We can't serve two masters unless the two are somehow one as is the case with

parents. Accordingly, an ancient axiom says, "No one can have God as Father who does not have the Church
as mother." (St. Cyprian,CCC181) Amen!

