• Május 21-én Zsófia nővér a Szűzanyáról tart hittanórát a gyerekeknek és a szülőknek. A hittanóra
végén Theodore atya vezetésével és rövid ima keretében a jelenlevő családok a Szűzanya oltalmába
ajánlják magukat.
2 órakor a Szolgálat Szentségeiről - a Házasságról és a Papságról fog Zsófia nővér lelkigyakorlatos
előadást tartani a templomban. Több házaspár kérésére a házasságról szóló előadás eltolódott
májusra, úgyhogy kérjük a házaspárokat, hogy jelenjenek meg az előadáson. A házaspárokat és
minden érdeklődőt sok szeretettel várunk.
•

Június 3.- án, vasárnap a mise után a Szent István Egyesület gyűlést tart a plébánián.
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(Jn14,15-21) Manapság a szeretet válságban van. Nevében ugyan örökké tartó, de most alig él egyik évről a
másikig. A válás mellett, mely hosszú ideje járványszerű, csaknem minden családban vannak elidegenült
tagok. Még a fiatalok között is, ahol a szeretet bőségesnek tűnik, a közelebbi vizsgálat nagyon gyenge
eredményt mutat. Az egymásba habarodott ifjak rendszerint szerelmet vallanak egymásnak. Bár ilyen döntő
vallomást eljegyzésnek kellene követnie, elég gyakran a házasság még csak az eszükbe sem jut. A túl korai
elkötelezettségükben csak addig tartanak ki, amíg egy újabb barát vagy barátnő fel nem tűnik. Így minden új
„szerelem” egy elárult „szerelem” romjaira épül. Mindezen zűrzavar és bizonytalanság közepette a szeretetszerelem nagy figyelem tárgya marad. A mindennapi életben olyan gyakran előjön, mint egy népszerű dal
refrénje. Egyszer valaki így határozta meg a szerelmet: „A szerelem feljogosít valakit, hogy összetörje a
szívedet, de bízol benne, hogy ezt ő nem teszi meg”. Ez a leírás ugyan vet valami fényt a beszéd tárgyára, de
nem képes a bölcseleti meghatározás helyébe lépni: a szeretet jót akar valaki másnak. A gyűlölet rosszat akar
valakinek. Ez a meghatározás a szeretet és a gyűlölet fogalmát kiemeli az érzelmek köréből.
Urunk a mai evangéliumban a szeretet legmagasabb meghatározására utal: „Ha szerettek engem, mondja,
megtartjátok a parancsolataimat.” A szeretet azt jelenti, hogy mindenben Isten akaratát teljesítjük. Az igaz
szeretet gyakorlását Isten és ember iránt – az emberiségnek nyújtott ajándékként – angyalok segítik. Már az
ószövetségben is angyalok szolgálják az isteni terv megvalósulását. Az újszövetségben „angyalok
,,evangelizálnak'' is, hirdetvén a megtestesülés jó hírét és Krisztus föltámadását. Jelen lesznek Krisztus
visszatérésekor, akit hirdetnek, és szolgálni fogják az ítéletkor.” (KEK,333)

Mindegyikünk kap egy őrangyalt, aki gondosan szemmel tart és közbenjár értünk. Óv minket, és az örök életre
vezet. Az angyalok által nyújtott külső segítség Jézus parancsainak megtartására valóban nagy, de ennél
mérhetetlenül nagyobb a Szentlélektől kapott belső segítség. „Imádkozom az Atyához, mondta Jézus, és Ő
egy másik tanácsadót küld, hogy veletek legyen mindörökké, Ő az igazság Lelke.” Itt lényeges a Jézus
imádsága. A Lélek ugyanis az Atyától és a Fiútól jön – nem csupán az Atyától. Ezért van, hogy a Szentlélek
csak akkor küldetett hozzánk, miután Krisztus fölment a mennybe, az Atya oldalára. A Szentlélek számos címe
közül a Megszentelő igen fontos. Mint olyan, a Szentlélek a forrása a szentség minden általunk elért szintjének.
A Szentlélek munkálkodása bennünk valóban magasztos, de a „műszer” annak mérésére, hogy mennyire
tartjuk meg a Tízparancsolatot, nem lehetne földön járóbb. A parancsolatok megtartásában a
hadviselésünknek mind védekezőnek, mind támadónak kell lennie. Védekezünk, mikor a bűntől elfutunk és
mikor kerüljük a kísértést. Támadunk, mikor gyakoroljuk az erényeket, különösen a hittudománnyal
kapcsolatosakat, a hitet, reményt és szeretetet. Ha a lelki életünknek harcból kell állnia, legyünk hát mi a
támadók! Ámen!
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(Jn14:15-21) Love is in crisis today. Love – forever in itself – now barely endures from one year to the next.
Besides divorce, which has long been at epidemic proportions, almost every family has its estranged members.
Even among young people, where love still seems prolific, on closer examination there too it proves very
feeble. Bitten by the bug of infatuation, young people routinely confess their love for one another. Whereas an
engagement should follow such a decisive confession, often enough marriage isn't even on their minds. They
only stand by their prematurely made commitments until the advent of their next boy or girlfriend. Thus, every
new “love” is built on the ruins of “love” betrayed. Amid all this chaos & confusion, love still remains the object
of much attention. It comes up in everyday life as frequently as the refrain of a pop song. Someone once
defined love as follows: “Love is giving someone the power to break your heart, but trusting them not to.” This
description sheds some light on the subject, but it can't replace a philosophical definition. Love is wishing
another's good. Hatred is wishing someone evil. This definition takes love, and hatred, beyond the sphere of
mere emotion.
Our Lord alludes to the ultimate definition of love in today's gospel: "If you love me," He said, "you will keep my
commandments." Love implies doing God's will in all things. In order to practice true love, toward God &
neighbor, mankind has been gifted with the help of angelic creatures. Already in the Old Testament, angels
served the accomplishment of the divine plan. In the New Testament, it is the angels who 'evangelize' by
proclaiming the Good News of Christ's Incarnation and Resurrection. They will be present at Christ's return –
which they will announce – to serve at His judgment." (CCC,333)
Each of us is given a guardian angel who, by his watchful care & intercession, protects us and leads us to life
everlasting. The exterior help that angels provide us in keeping Jesus' commandments is great indeed, but
immeasurably greater is the interior help that we receive from the Holy Spirit. "I will pray to the Father," said
Jesus, "and He will send you another Counselor, to be with you forever – the Spirit of truth." Here Jesus' prayer
is essential. For the Spirit comes from the Father and the Son – not from the Father alone. That's why the Spirit
is only sent to us after Christ has ascended to His Father's side. Among the many titles for the Holy Spirit, the
name Sanctifier figures prominently. As such, the Holy Spirit is the source of all holiness. The Spirit's workings
within us are very lofty indeed but the “barometer” by which we measure them – our observance of the Ten
Commandments – couldn’t be more mundane. In keeping the commandments, our strategy must be twofold:
both defensive & offensive. Our posture is defensive when we flee from sin and avoid temptations. Our posture
is offensive when we also practice the virtues – especially the theological virtues of faith, hope and charity. If
our spiritual life must be a battle, let's be on the offensive! Amen!

