• Szomorú szívvel közlöm a kedves hívekkel, hogy Szombaton, Február 10.-en Muzsnai Rozália elhunyt.
Nyugodjon békében!
•

Ezen a heven lesz Hamvazószerda. Tilos húst enni és böjtölni kell vagyis csak egyszer szabad jóllakni.

•

Február 18.-an Teodor atya tart hittanórát a gyermekeknek az szentmise, illetve az ebed után.

• 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
Gasztonyi Ferenc

Halottaink;
•
•
•
•
•
•

Oscar Marquez
Birnbaum István
Pedro Antonio Galdamez
Rozsnyai Miklós
Mocsy Tamás
Muzsnai Rozália

Vas László atya
Béres János
Kádár István atya
Telekes Imre

(Mk1,40-45) Isten állandóan csodákat művel, melyek java részét azonban csak hittel lehet felismerni, Isten
legnagyobb csodájához, az Eucharisztiához hasonlóan. Jézus számtalan nyilvánvaló csodát is művelt, hogy az
emberek könnyebben tudjanak hinni Benne. Ugyanakkor nem akarta, hogy csodaműveit félreértsék, és egy
eljövendő evilági ország földi jutalmaként vegyék. Országa végül is nem ebből a világból való, ezért a követői
ne várjanak földi jutalmat a hűségükért. Viszont gyakran nem várta meg, míg hallgatói jobban
megértik tanítását, hanem csodával könyörült a szenvedőkön, de megtiltotta, hogy beszéljenek róla. A mai
evangéliumban a leprás a tiltás ellenére mindenfelé híresztelni kezdte a dolgot. Ő Jézusnak csupán a
megérdemelt elismerését akarta. Az ő engedetlensége olyan téveszméből ered, amely végső
következtetésben a legnagyobb bűnöknek is a forrása, vagyis: hogy ő okosabb Jézusnál. Később a tömegek is
okosabbak lesznek Jézusnál, amikor akarata ellenére királlyá akarják koronázni. Amikor végül rájöttek, hogy e
kívánságuk reménytelen, annyira kiábrándultak, hogy a keresztre feszítését követelték.
Krisztusban kedves barátaim! Idősebb testvéreink az orvosi ellátásra szánt pénzüknek lényeges részét csak
életük utolsó napjaiban költik el, jobbára végső szenvedésükkor. Bár a tízparancsolat az öngyilkosságot

szigorúan tiltja, egyesek a társadalomnak sok pénzt megtakarítanának azzal, hogy az idősebb, illetve
gyógyíthatatlan betegeket megszabadítanák kínjaiktól. Függetlenül attól, hogy terveiket milyen logikusnak vélik,
a tízparancsolatot pedig milyen lényegtelennek, bűnük megmarad, mégpedig az engedetlenségé. A jó szándék
nem hatálytalanítja a parancsot: „Ne ölj!” Az eutanázia jelentése „jó halál”, valójában mint a kutyáé, melyet
elaltatnak, mikor eljött az ideje. Itt a gőgös ember felülbírálná a tízparancsolatot.
A 30-as évek óta a Planned Parenthood a Teremtő tervezésén úgy javítana, hogy a házasságot kényünk
szerint terméketlenné tehetnénk. Azt jósolták, hogy kevesebb elválás lesz, melyet állítólag a terhességtől való
félelem okoz. A nem kívánt terhességek száma is lecsökken az abortuszokéval együtt. A szegényebb – ezért
általuk alacsonyabb rendűnek tartott – társadalmi osztályban kevesebb gyermek születik majd, mint a
gazdagabb – és ezért általuk felsőbb rangúnak vélt – osztályban. Így a szegénység fogyna, az emberi faj pedig
megtisztulna!! (Érdekes módon e piszkos kis titkukért a Planned Parenthood-ot sohasem kérte számon a
média, ahol azóta szinte egyedül a fajbeli megkülönböztetés maradt bűnnek.) A történelem a bizonyíték, hogy
nem a Planned Parenthood lett próféta, hanem VI. Pál pápa, amikor azt jósolta, hogy mindez pont fordítva lesz.
Sok ellenszegülő katolikus talán nem érti meg az anyaszentegyház tilalmát. Bűnük, az engedetlenség bűne
azonban megmarad minden jó szándékuk ellenére. Jézushoz hasonlóan igyekezzünk jócselekedeteinket
titokban tartani. Így sem mi, sem mások nem láthatnak olyan jót bennünk, amely nem Istentől származik.
Ámen!
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(Mk1:40-45) God is forever working miracles. But like the Holy Eucharist, His greatest miracle, they usually
can’t be recognized without faith. Our Lord also worked countless extraordinary signs to help His listeners
believe in Him, but He didn't want these miracles to be misunderstood as the tangible rewards of some coming
earthly kingdom. His kingdom is, after all, not of this world so his followers mustn’t expect an earthly reward for
their loyalty. However, instead of waiting for His teaching to be better understood, He would often relieve
suffering miraculously, then forbid his beneficiary to speak about it. Despite this prohibition, the leper in today’s
gospel told everyone. He only wanted Jesus to receive His deserved recognition. Nevertheless, his
disobedience was based on a fallacy, which, when carried to its logical conclusion, is responsible for the
greatest sins in history, namely: the idea that he knew better than Jesus. Later the crowds too knew better
when they tried to crown Jesus king against His will. Then following his arrest, finally realizing that He'd never
satisfy this expectation of theirs, they became disillusioned enough to demand His crucifixion.
Dear brothers and sisters in Christ! Elderly people spend most of their health care dollars during their final days
when they are more apt to suffer than work productively. Although the Ten Commandments forbid suicide,
some would save society a lot of expense by putting the elderly and chronically ill out of their misery. No matter
how logical their plans might sound, no matter how irrelevant the Ten Commandments might seem to them,
their sin of disobedience remains. The best of intentions don’t exempt us from obeying the command: “Thou
shall not kill!” Euthanasia, which means “good death,” really means to die like a dog, who is put to sleep when
its time has come. Here proud man would sit in judgment of the Ten Commandments.
In the 30s, Planned Parenthood decided to improve on the Creator's design by making marriage infertile on
demand. They predicted that this would end divorce, which was supposedly caused by the fear of pregnancy.
Naturally, unwanted pregnancies and abortions would also cease. The poorer and supposedly inferior classes
would have fewer children than the richer and supposedly superior classes. This would reduce poverty and
purify the human race!! (Interestingly enough Planned Parenthood has never been called to task for their dirty
little secret by the media, for whom about the only sin left is racism.) Many of these claims were repeated in the
60s. The claims seemed reasonable, yet history has shown that Pope Paul VI, not Planned Parenthood, was
the prophet when he predicted that the exact opposite would occur! Many dissenting Catholics may not
understand the Church's prohibition, but despite the best of intentions their sin remains – a sin of disobedience.
Our Lord is giving us an example of humility in today's gospel. Let us desire that our good deeds remain
unknown, lest we or others imagine there's some goodness within us that doesn’t come from God. Amen!

