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November 26.- án, vasárnap, lesz ebéd és hitoktatás a gyerekeknek, Teodor atya vezeti. .

• December 3.- án, vasárnap, ellátogat templomunkba a Mikulás. Lesz egy kis ünnepség a gyerekeknek,
ebéd is lesz.
• December 10.- én, karácsonyra felkészítő műsort megünnepelve, a németek főznek ebédet amelyre
mindenkit szeretettel várnak. 1:00 órakor kezdődik a programjuk.
• Idén december 17.- én, vasárnap, tartjuk a magyar karácsonyra felkészítő cserkész műsort. A Szent István
Egyesület (SzIE) finom ebédet főz amelyre mindenkit szeretettel vár. Délután 1:00 órai kezdéssel a
cserkészek előadnak egy karácsonyra felkészítő műsort. Megkérjük a magyar asszonyokat, hogy hozzanak
süteményt. Előre is köszönjük!
Betegeink;
•
•
•
•
•
•

Rácz Károly
Bános Magdi
Iván Teri
Szuromi Anzelm atya
Juhász Kató
Redler Mária

Szabó István
Vodnákné Túri Ildikó
Batta Eve nővér
Zeller Kati és Róbert
Szolga Bálint
Janet Rowe

Halottaink;
•
•
•

Wendell Weiss
Pedro Antonio Galdamez
Telekes Imre

Béres János
Kádár István atya
Mocsy Tamás

(Lk23,35-43) Fiatal legényként Ödön, ma nyugalmazott csornai apát úr Szombathelyen élt. Látta, amint
Mindszenty József bíboros a hívek, diakónusok, papok és püspökök hosszú sora után bevonul a
székesegyházba. Az egyházi év efféle bevonuláshoz hasonló, melyben a vezetők a sor végére kerülnek.
Advent, karácsony, nagyböjt és húsvét sorra jönnek és múlnak lila, fehér, zöld pompában. Most, az egyházi év
végén az ünnepek sorában utolsóként jön a legnagyobb méltóság: Jézus Krisztus, a mindenség királya. Ezt az
ünnepet XI. Piusz pápa rendelte el 1925-ben, válaszként az elnyomó nacionalizmusra és az Egyház erőszakos
visszaszorítására. Az egyik legsúlyosabban érintett ország a katolikus Mexikó volt.
A vallásüldözés új hulláma tört ki egy ordítóan istentagadó mexikói elnök megválasztásával 1924-ben. Ennek
egyik vértanúja Boldog Pro Miguel volt. Az ünnepe november 23-ára esik. Pro atya megtanít arra, mit jelent
Krisztus igazi alattvalójának lenni. Ő 1891. január 13-án született a mexikói Guadalupe Zacatecas-ban.
Személyiségének legszembetűnőbb vonásai gyermekkorától kezdve a buzgó lelkiség és a vidámság voltak.
Húsz éves korában jezsuita papnövendék lett, és 1925-ben pappá szentelték. A vallásüldözés alatt a
templomokat bezárták, a papok elrejtőztek. Pro atya az életének hátralévő részét titokban a katolikusok lelki
gondozásával töltötte a föld alá kényszerített Egyházban. Rejtett működéséhez sokféleképpen álcázta magát.
Hamis vád alapján jelentették fel a rendőrségen, és tárgyalás nélkül bűnösnek ítélték.
Az elnök elrendelte, hogy fényképezzék az újságok számára a Pro atya kivégzését. Amint ő a kivégző
osztaghoz ért, megáldotta a katonákat, letérdelt, és csendesen imádkozott. Visszautasította, hogy a szemét
bekössék. Félkezében feszülettel, rózsafüzérrel a másikban nézett szembe kivégzőivel. Karját a megfeszített
Krisztuséhoz hasonlóan felemelve ezt kiáltotta: „Az Isten irgalmazzon nektek! Isten áldjon benneteket! Uram,
Te tudod, hogy ártatlan vagyok! Szívem mélyéből megbocsátok az ellenségeimnek!” A tűzparancs előtt
feltartott karral kiáltotta: “Viva Cristo Rey!” – “Éljen Krisztus király!”
Annyi évvel ezelőtt, a kommunizmus előtti Magyarországon mindenki elámult, mikor Mindszenty vonulását
nézte. Ugyanis közvetlenül a bíboros előtt – de minden méltóság, pap és püspök után – haladt egy kicsiny
parasztasszony, az édesanyja. A szabályok ellenére helyezte oda a bíboros! Van ugyanis egy másik sorrend, a
természeté, és eszerint az édesanya megelőzött mindenki mást. Ilyesféle történt a mi boldogságos
Szűzanyánkkal. Bár Mária nem tartozik az egyházi vezetők rangsorába, van egy másik rend is – a megváltás
elsődleges rendje – melyben egyedül Mária működött közre Jézussal a világ megváltásában. Ebben Mária

megelőzi a papokat, püspököket, pápákat, minden szentet a mennyben – még az angyalokat is! Mindannyian
zengjük, üdvözlégy Krisztus király és királynő édesanyánk! Ámen!

English / 2017 Christ the King

(Lk23:35-43) Abbot Emeritus Edmund of Csorna was a high school student in Szombathely, Hungary before
the Communist takeover. On one solemn occasion, he saw Cardinal Joseph Mindszenty there at the end of a
long line of lay faithful, deacons, priests and bishops processing into the cathedral. The liturgical year is
somewhat like a procession wherein the first are last in line. Advent, Christmas, Lent and Easter have come
and gone in purple, white and green pageantry. Now, at the end of the Church's liturgical year, last in a long
line of solemnities comes the One who is first in dignity: Jesus Christ, King of the Universe. This feast was
instituted by Pope Pius XI in 1925 as a response to nationalism and secularism. One country particularly hard
hit was Catholic Mexico.
A new wave of persecution erupted in 1924 with the election there of a strident atheist to the presidency. One
of the martyrs thereof was Blessed Miguel Pro, whose feast is celebrated on 23 November. Fr. Pro teaches us
what it means to be Christ's true subject. He was born 13 January 1891, at Guadalupe, Zacatecas, Mexico.
From his childhood, high spirits and happiness were the most outstanding characteristics of his personality. At
20, he became a Jesuit novice and was ordained in 1925. During the persecution, the churches were closed
and priests went into hiding. Fr. Pro spent the rest of his life secretly ministering to Catholics in a Church that
was forced to go “underground.” He adopted many disguises to carry out his clandestine ministry. Falsely
accused, he was betrayed to the police and condemned without a trial.
At the president's orders, Fr. Pro's execution was photographed for the newspapers. As he approached the
firing squad, he blessed the soldiers, knelt and prayed quietly. Declining a blindfold, he faced his executioners
with a crucifix in one hand and a rosary in the other. Then holding his arms out in imitation of Christ crucified,
he shouted out, “May God have mercy on you! May God bless you! Lord, You know I am innocent! With all my
heart I forgive my enemies!” Before the firing squad was ordered to shoot, Fr. Pro raised his arms in imitation of
Christ and shouted out, “Viva Cristo Rey!” – “Long live Christ the King!”
Everyone was amazed when they saw the Cardinal Primate's procession so many years ago in pre-Communist
Hungary. Immediately in front of the Cardinal – but behind all the dignitaries, priests and bishops – came a
small peasant woman. She was Mindszenty's mother. He had put her there in defiance of protocol! There was,
after all, another order – the order of nature – wherein she took precedence over everyone else. Something like
this happened with our blessed Mother. Mary may not belong to the Church's Hierarchy, but there is another
order – the objective order of Redemption – wherein she alone cooperated with Jesus in the world's salvation.
Here she surpasses everyone else – priests, bishops, popes, every saint in Heaven – even the angels
themselves! All hail Christ the King and the Queen Mother! Amen!

