• Ma, vasarnap, Január 15.- én Zsófia nővér ismét tart kateketikai előadást/oktatást a Szent István
templomban. Ebéd után a gyerekeknek és szülőknek lesz egy félórás előadás. Azt követően pedig a
felnőtt csoportnak a templomban tart előadást.
• Január 28.- án szombaton lesz a már hagyományossá vált (50.-ik) évi cserkészbál az a Hilton szállodában
az LAX repülőtér mellett. Az évi bál a cserkészek anyagi támogatásának főforrása, ezért nagyon fontos, hogy
minél többen vegyünk jegyet és vegyünk részt. A nagyon sikeres bál, amin múlt évben több száz ember jelen
volt, szombat este 6:30-kor kezdődik és hajnal 1:30-ig tart. További felvilágosításért forduljanak Tóth Matyihoz
vagy Latkóczy Lacihoz.
• 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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(Mt2:1-12) A mai ünnep tárgya a Krisztus istenségének különböző megnyilvánulásai. Elsősorban Krisztus
megkereszteltetése a Jordán vizében Keresztelő János által, midőn az égből szózat hallatszott: „Ez az én
szeretett Fiam, Őt hallgassátok!” Egyéb megnyilvánulások például Krisztus első csodatétele a kánai
menyegzőn, midőn az anyag feletti hatalmát gyakorolta a víznek borrá változtatásával, meg a csodás csillag
útmutatása a mágusok számára, hogy eljussanak a kisded imádására.
Test híján az angyalok láthatatlanok számunkra, de Isten az ő számukra is még inkább! Bár a látható ember
testből és lélekből van összetéve, az angyal egyszerű, csupán egy szellem. Bár ők is összetettek, mert volt,
amikor ők sem léteztek. Más szóval a lényegük különbözik a létüktől. Isten azonban végtelenül egyszerű,
vagyis maga a lét Ő. Semmiféle lényeggel nincs összetéve, amely végtelen létében korlátozhatná. Pont ezért
mélységesen megismerhetetlen a számunkra. Ugyanakkor érzékelhető testté vált mégis. Így a Karácsony a
legnagyobb epifánia, vagyis isteni megnyilvánulás! Hiszen az angyalok által sem látható Istent még az
istállóban lévő szamár és ökör is megláthatta. A végtelen Isten, Akit legjobb esetben is talán a meg nem
indokolt indok címén valamilyen elvont filozófiai levezetésnek foghatnánk fel, a Kálvárián megtörte szívünk
ridegségét, és legbensőbb vágyaink tárgyává lett!

Krisztus még ma is sokféleképpen megmutatkozik az ő titokzatos testének tagjain keresztül. Életképtelen
világunkban mi vagyunk az Ő keze-lába. Bár a kéz magában nem értelmes, e húsból, csontból, inakból álló tag
– a fővel való egysége révén – mégis értelmesen működik, hiszen a kezem sem csupán valami, hanem valaki
is, vagyis én magam, egy értelmes lény. Ugyanígy Krisztus szentjei is Krisztusként viselkednek, sőt Szent Pál
szavai értelmében ők igazában Jézus Krisztus is: „Nem én élek, hanem Krisztus él bennem.” Jézus erőt ad
számtalan apácának, hogy szűz legyen, számtalan papnak pedig, hogy nőtlen maradjon. [A közelmúlt
botrányok csupán a szabályt megerősítő kivétel.] Jézus erőt ad arra, hogy a gazdag lélekben szegény
lehessen, a szegény meg kegyelmekben gazdag! Ő működik bennünk, mikor ellenségeinknek megbocsátunk
akár hetvenszer hétszer is! Ugyanis tévedni emberi dolog, megbocsátani pedig isteni. Krisztusban kedves
felebarátaim! Ma az érdek nélküli szeretet eszményét az önző szereteté váltja fel. Az önzés új csomagolása:
önkiteljesülés. Viszont boldogságunk csakis egy módon szavatolható: szeressük Istent elsősorban,
felebarátainkat pedig úgy, mint önmagunkat. Életképtelen világunkban legyünk mi is az Ő diadalmas
epifániája! Ámen.

English / 2017 Epiphany
(Mt2:1-12) The feast of Epiphany, which we are observing today, celebrates various manifestations of Christ's
divinity - primarily His baptism in the river Jordan at the hands of John the Baptist, when a theophany was
heard from heaven “This is my beloved Son, listen to Him!” Other manifestations include Christ's first miracle at
Cana, when He exercised dominion over the elements by changing water into wine, and the miraculous star
which led the magi to adore Him.
Angels are invisible to men, yet to the angels themselves God is infinitely more invisible! Whereas visible men
are composed of body and soul, angels are simple spirits. Yet they too are composed, for there was a time
when they were not. In other words, their essence is distinct from their existence. God, however, is the only
necessary being - the only one who must exist. He is utterly simple, existence itself, unlimited by any essence
that we can begin to understand. Yet, this utterly transcendent God, didn't content Himself to become a gleam
of light in the eye or a sound in the ear, He actually became flesh and blood - the natural object of our external
senses. Ultimately, Christmas is the supreme Epiphany or divine manifestation! The God whom no angel could
see was beheld unwittingly even by ass and ox in the stable. The God, who at best could only be some logical
deduction, such as the uncaused cause, has won our cold hearts on Calvary and become the personal object
of our deepest longing!
Even today Christ manifests Himself in thousands of ways through the members of His mystical body. We are
His hands and feet in a tormented world. Although the hand is not rational in itself, because of its union with the
head in one body, this piece of flesh, bone, sinew and blood, acts as if it were rational - indeed, it is rational; for
my hand is me and I am rational. Likewise, Christ's saints act as if they were Jesus - indeed they are Jesus.
“No, it is not I that live,” said Saint Paul, “but Christ who lives in me!” Jesus empowers countless nuns to be
virgins and countless priests to be celibate. Jesus empowers the rich to be poor in spirit and the poor to be rich
in grace! It is He who forgives our enemies in us, seven times seventy times if need be! For erring is indeed
human and forgiveness something divine! Jesus gives the healthy compassion for the sick and the sick joy in
their affliction. In Him, buyers act as if they were sellers, those with wives as if they were without them, and
those who use this world as if they didn't use it! Today, interested love is replacing disinterested love as our
new ideal. Selfishness has been repackaged as self-fulfillment. But there is only one guarantee to happiness
and fulfillment - loving God first and our neighbor as ourselves. My brothers and sisters in Christ, let's be His
epiphany! Amen!

