• Szomorú szívvel közlöm a kedves hívekkel, hogy a múlt heten Hajdu Eva elhunyt. Nyugodjon
békében! Eva, kedves férjével Zoltánnal, évekkel ezelőtt Tehachapi-be költözött. Gyászmiséje 2018
Február 27.-én d.e. 11 órakor kezdődik a St. Mother Teresa of Calcutta templomban (34750 Whisper
Heights Parkway, Winchester, CA 92596 ) A temetése következik egy közeli temetőben.
• Február 25.-én vasárnap Zsófia Kedves Nővér hittanórát tart a családosoknak ebéd után, aztán majd
lelkigyakorlatot a felnőttek számára 2:00 órakor. Mindenkit szeretettel várunk.
Továbbá, itt van az összes dátum májusig amikor tanitani fog Zsófia Nővér:
március 11
április 22
május 20
• Április 15.-én, vasárnap, fogjuk megünnepelni a Szent István Templom fennállásának 90.-ik
évfordulóját. Pontosabban, 1928 áprilisban mondták az első (magyar) szentmisét a Szent István templomban.
Ezen a napon csak egy és nem kettő Szentmisét mondunk amely 10:00 órakor kezdődik. A Szentmise
magyar, németh, és angol nyelven lesz megtartva. Timothy Dyer atya mondja a szentmisét Theo atyával
együtt. Lesz finom ebéd aznap, de kérjük, hogy a magyar asszonyok hozzanak süteményt. Majd részletesebb
tájékoztatót küldünk ki a közel jövőbe.
Betegeink;
• Rácz Károly
• Bános Magdi
• Iván Teri
• Szuromi Anzelm atya
• Juhász Kató
• Redler Mária
• Hermina nővér
• Nagy Erzsi néni
• Horvát Gerlák atya

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

Halottaink;
• Oscar Marquez
• Birnbaum István
• Pedro Antonio Galdamez
• Rozsnyai Miklós
• Mocsy Tamás

Gasztonyi Ferenc

Vas László atya
Béres János
Kádár István atya
Telekes Imre
Muzsnal Rosália

(Mk1,12-15) Szt. Ágoston szerint az irigység, vagyis a mások szerencséje okozta szomorúságunk „ördögi bűn.”
Test nélkül az ördögök képtelenek a bujaság, torkosság, fösvénység, harag, lustaság bűnét elkövetni. Viszont
irigységük folytán mindezt örömmel veszik mibennünk, mint üdvösségünk akadályát. Az ezüstre nem vágyó
ördögök nagyon örvendeztek Júdás kapzsisága miatt! A Sátán a lelkileg gyengéket bűnös örömökkel kísérti, az
erősebbeket természetes javakkal, a legerősebbeket pedig természetfelettiekkel. Jézus után a mai
evengéliumban, Mária állt a történelem legnagyobb kísértése előtt: vagy isteni Fiának az emberi élete, vagy
Isten akarata! Egyedül a teljesen bűnmentes Máriának lehetett a kellő szeplőtelen szándéka ahhoz, hogy
beleegyezzék Jézus kínhalálába a Kálvária hegyén. Fajdalmás lelkét akkor járta át a Simeon megjövendölte tőr
(Lk2,35).
Krisztusban kedves barátaim! A terhesség magától szüléssel végződik. Így az abortusz több, mint terhességmegszakítás. Arra szolgál, hogy eközben egy magzatot megöljön. Ha egy abortuszra hajló nő őszinte lehetne
önmagához, valami ilyesmit mondhatna: „Ha én nem akarom a gyermekem szeretetét, akkor más se akarja.”
Ez irigység. Ő irigy a nőre, aki a gyermekét örökbe fogadná. Legyen ám bárhogyan, a bűnre bátor nő
bizonyítsa be, hogy a megbánásra még bátrabb! Jézus nem tagadja meg tőle a könyörületét. Az őssárkány
rejlik a napjainkban szülendők elleni támadás mögött (Jel12,4). A nők az őrzői az emberi természet kettős
kincsének: ez a szüzesség és az anyaság. Az Isten kedvéért vállalt szüzesség az ördögöt a legjobban bántja,
mivel az százszoros boldogságot hoz már idelent és az örök életben egyaránt. Kevésbé bántó neki az a
szüzesség, mely a tiszta szerelemből nászéjszakába virágzik – a földön egy kis mennyországgá.

A régmúlt napok szűz menyasszonyainál elképzelhetetlen „az esküvő utáni kiábrándulás.” Egy modern
menyasszony saját nászának kilátásai kapcsán így fogalmazott a National Geographic újságban: „Olyan
romantikus valami után kutattam, amellyel át tudnék evickélni az éjszakán.” Végül úgy döntött, újdonsült férjét
egy bizalmas tetoválással lepi meg. Na tessék! a házasélet az újdonságra alapozott mulatság lesz. Lassan
egyedül a partner-csere marad újdonságnak. Addigra a kiábrándulásuk elkerülhetetlenné válik. A hiteles
házasélet ezzel szemben hódolaton alapuló „szertartás.” A szentmise helyes celebrálásáról szóló, számos
sekrestyében található intést így írhatnánk át a házasoknak: „Isten gyermeke! Szeresd hitvesedet most, mintha
ez lenne az első, az utolsó, az egyetlen alkalom!” Íme a hódolat logikája! Olyan katolikusok, akik ezt megértik,
minden újabb szintmisében mélyebb értelmet fedeznek fel, noha egyformán mutatják be mindegyiket egy
életen át.
A szüzesség az emberi természet büszkesége, de mi van, ha eltékozolták? Bármennyire is „elvilágiasodott”
egy leányzó, ne essék kétségbe! A botlása előtt szűz volt, utána pedig leginkább azzá válhat Isten
segítségével. Régebben legalább egy férfinak sikerült őt bűnre vinnie. Most már egyetlen férfinak sem kell
léteznie a világon, aki őt képes lenne „megszentségteleníteni”, bármennyire jóképű vagy elbűvölő legyen az,
sőt saját vőlegénye sem képes, még egyetlen bizalmas csókkal sem, esküvőjük előtt egy órával sem. Hagyj fel
minden reménnyel, Sátán! Irigységed hiábavaló. E hölgy szent újból – dehogyis! – végre az. Ámen!
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(Mk1:12-15) St. Augustine calls envy, or sorrow at another’s good fortune, “the diabolical sin.” Without a body,
devils can’t sin through lust, gluttony, avarice, anger, or laziness. Through envy, however, they enjoy these sins
in us. Demons, who don’t need silver, rejoiced exceedingly in Judas’ avarice. Satan tempts weak men with
sinful pleasures, stronger men, with natural goods, the strongest men with spiritual goods. After Jesus in
today’s gospel, Mary faced history's greatest temptation ever: either the human life of her Divine Son or God's
will! Completely untainted by sin, she alone possessed the purity of intention required at Calvary to consent to
Jesus' crucifixion. Then did Simeon's sword pierce her sorrowful soul. (Lk2:35)
Dear friends in Christ! Pregnancy terminates naturally with childbirth. So abortion is more than pregnancy
termination. It’s designed to kill the baby in the process. If a woman contemplating abortion could be candid
with herself, she might say something like this: “If I don't want my baby's love, then nobody else can have it
either.” This is envy. She envies the woman who would adopt her baby. Be that as it may, let women who
proved bold in sinning, prove even bolder still in repentance! Jesus won’t withhold His mercy! The malicious
dragon is indeed behind today's attack against women who are about to give birth. (Rev12:4) Women are the
custodians of human nature’s twofold treasure: virginity and motherhood. Virginity embraced for God's sake
vexes Satan most because it yields 100-fold happiness even here below and eternal life hereafter. Somewhat
less vexing is the virginity which blossoms into the honeymoon of chaste love – a little heaven on earth.
Can you imagine the virgin brides of yesteryear facing “a post wedding let down?” That's how one modern
bride described the prospect of her honeymoon in National Geographic. In search of “something really romantic
to sail her through the night,” she decided to surprise her newlywed husband with an intimate tattoo. There you
are: married life as entertainment with novelty as the rule! Soon the only novelty left is a new partner. Then, ‘let
down’ becomes unavoidable. Authentic married life is a ‘liturgy,’ wherein reverence is the rule. The admonition
posted for priests in many sacristies about how mass should be celebrated, could be rewritten for spouses and
framed over their wedding bed: “Child of God, love your spouse as if this were the first time, the last time, the
only time!” This is the logic of reverence. For Catholics who understand it, each new mass has ever-deeper
meaning, although it is celebrated the same way throughout a lifetime.
Virginity is human nature’s boast, but what if it has been squandered? No matter how profane she has become,
no woman need despair! Before her fall, she was a virgin; afterwards she can be a bigger one still with God’s
help. At least one man was able to defile her in the past. Now there needn't be any man alive – no matter how
handsome or charming – who can profane her, not even her fiancée, not even with one intimate kiss, not even
one hour before their wedding! Despair, Satan! Your envy is in vain. She is holy again – no! – holy at last.
Amen!

