Hirdetések – 2017. május 7.- én
• Ma a Szent István Egyesület tagjai finom ebédet készítenek és délután 1:00 órakor a cserkészek tartanak
anyáknapi műsort a Láni teremben.
• Május 14.- é a németek készítenek finom ebédet. Délután 1:00 órakor pedig anyák napi műsort mutatnak
be.
• Szintén május 14.-én 1:00 órai kezdettel indul elsőáldozásra felkészítő tanfolyam a Szent
Istvánban. Érdeklődő szülök és gyermekek jelentkezzenek ekkor a Láni Teremben.
•

Május 21.-en Zsófia nővér ebéd után tart hittan oktatást családoknak, szülőknek és gyerekeknek.

Betegeink;
• Rácz Károly
• Bános Magdi
• Iván Teri
• Kovács Ibolya
• Dr. Aaron Kheriaty
• Szolga Bálint
• Gasztonyi Feri

Halottaink;
• Lantos Rezső
• Samay Attila
• Nagy Lajosné Erzsébet
• Szopkó Elenóra
• Sándor Valéria
• Samay Ildikó
• Dr. Sólyom Lajosné
• Herczegfalvi Jolán
• Mohos Piroska

Szabó István
Vodnákné Túri Ildikó
Szuromi Anzelm atya
Juhász Kató
Redler Mária

Szuromi Carin
Simko Terézia
Jancsó Gyula
Tóth Csaba
Zima Floriánné
Shirley Snyder
Balogh Katharina
Simon Mária

(Jn10,1-10) „A pásztor a nevükön szólítja a juhait és kivezeti őket...a juhok megismerik a hangját.”
Állattenyésztő társadalmakban több nyáj is egybe gyűjthető, és egy éjjeli őr vigyázhat rájuk az éjszaka
folyamán. Hajnalban az egyes pásztorok visszatérnek a juhok közös szállására, és ki-ki magához hívhatja a
saját juhait, akik megismerik a hangját és köréje gyűlnek, hogy kivezesse őket a legelőre. Mi Krisztus nyája
vagyunk. Ő a mi jó pásztorunk. A mai világban az Ő hangja a katolikus egyház Magisztériuma. Amikor a mi
hivatalos tanítóink, a pápa és vele együtt a püspökök nyilatkoznak, rájuk hallgatva biztosak lehetünk, hogy a
helyes tanítás zöld mezejére, keresztény világszemléletre vezettetünk. És mit észlelünk ebből a látószögből?
Látjuk az anyagi világmindenséget, amelyet Isten semmiből alkotott, és aki ezt jónak nyilvánította. A teremtés
Isten végtelen mivoltából, nem valami fizikai kényszerből fakadt. Ezért éles különbség van a Teremtő és az Ő
alkotása között. Mi több, Isten fenntartja a teremtést és támogatja azt a szerető gondviselése által.
Manapság különös hangok is igyekeznek egészen másképpen megmagyarázni a valóságot – ezek a hangok
kietlen pusztaságba terelnének minket – panteizmusba, dualizmusba, gnoszticizmusba, deizmusba és
materializmusba. A deizmus tagadja az isteni gondviselést. Isten megteremtette ugyan a világot, de aztán
magára hagyta. Ez lehetővé tesz egy téves magyarázatot arra, hogy miért létezik gonoszság a földön: az Isten
közönye miatt! Egy másik téves magyarázat a dualizmusé: van egy jó Isten és van egy gonosz. A

gnoszticizmus az anyagi világot nevezi a gonosz forrásának. Gonosz testünkből egyedül a halál a menekvés,
tehát a halál magában jó. Az anyagelvűség állítja, hogy csupán az anyag létezik – mindenestől tagadva a lelki
világot. Nem egyszerűen mellőzi Isten gondviselését a világ kormányzásában, hanem még a teremtésben való
szerepét is tagadja: a mindenség a vakszerencse eredménye! Ezt az elméletet istentagadó evolúciónak is
hívják. Újabb tudományos felfedezések – hangsúlyozva az élet hihetetlen bonyolultságát – ezt az elméletet
egyre kevésbé tartják hihetőnek.
A panteizmusban Isten minden és minden Isten is. Nincs különbség Isten, ember és rágógumi között. Hanem
ebben a világszemléletben, mely népszerű a New Age mozgalomban, minden létező lebontódik a legkisebb
közös nevezőre. Vagyis a rágógumi nem válik istenivé – mindenhatóvá és mindentudóvá – hanem a
panteizmusban az Isten felveszi a rágógumi tulajdonságait – ezáltal személytelenné válva – egy tárgy, egy elv
vagy egy erő lesz belőle. Ez modern bálványimádás. Mi mindannyian keressük a boldogságunkat, bár gyakran
tévedünk abban, hogy hol. Krisztus keresztje bizonyítja, hogy Isten sokkal jobban akarja a mi boldogságunkat,
mint mi magunk. A feltámadás bizonyítja, hogy Isten nálunk sokkal jobban tudja, hol is van a boldogság. A
teremtés egyedül Krisztus feltámadása végett történt – az Ő és az Ő titokzatos testének tagjai végett. Ámen!
English / 2017 Easter 04A
(Jn10:1-10) "As the shepherd calls his own sheep by name and leads them out... the sheep hear his voice." In
agrarian societies, a number of flocks might be brought together into one sheepfold, where they would be
guarded during the night by a lookout. At dawn, the shepherds reentered the sheepfold and each one would
call his own sheep who, being accustomed to his voice, would gather round and follow him out to pasture. We
are Christ's flock. He is our good shepherd. His voice in our world of today is the Magisterium of the Catholic
Church. When our official teachers – the Pope & the bishops affiliated with him – speak then, heeding their
voice, we can be sure that we will be led to the green pastures of right doctrine, to a Christian view of the world.
What do we see from this perspective? – We see the material universe as something freely created out of
nothing by God, who then pronounced it good. Creation didn't emanate with some sort of physical necessity
from God's divine being. For this reason, there is a sharp division between the Creator and His creation.
Furthermore, God upholds creation and sustains us with His loving providence.
In today's world, there are also strange voices that explain reality in very different ways, voices that would lead
us to barren pastures – to Pantheism, Dualism, Gnosticism, Deism and Materialism. Deism denies Divine
Providence. God supposedly created the universe then walked away from it. This affords one false explanation
for why there is evil in the world: divine indifference! Another false explanation for evil is Dualism which claims
that there are two gods – one good, the other evil. Gnosticism claims that the material world is the source of
evil; death, being the only effective means of escape from our evil bodies, is supposedly good in itself.
Materialism claims that only matter exists, denying the spiritual world altogether. It doesn't simply discount
God's providence in governing the universe, it further denies His role in creating it. The universe is supposedly
the sum product of blind chance. This theory is also called atheistic evolution. Recent scientific discoveries,
underscoring the incredible complexity of life, are making this theory less & less plausible.
In Pantheism, God is everything and everything is God. There’s no difference between God, man and a stick of
gum. However, in this world view, prevalent within the New Age movement, all being is reduced to its least
common "denominator." In other words, the chewing gum doesn't become Godlike, almighty & all-knowing.
Instead, the God of Pantheism takes on the qualities of a stick of gum – being reduced to something
impersonal – an object, principle or force. This is modern idolatry. We all seek our own happiness although
we're often mistaken about wherein it lies. Christ's cross proves that God wants our happiness far more than
we do. His Resurrection proves that God knows far better than we do wherein true happiness lies. The only
reason for creation is the Resurrection of Christ – realized in both the Head & members of His Mystical Body,
the Church. Amen!

