• Szomorú szívvel közlöm a kedves hívekkel, hogy az elmúlt hétfőn éjfél után 5 perccel magyar rendtársunk,
Horváth Gerlák Atya hunyt el. Nyugodjon bekében. Gerlák atya az utolsó volt az eredeti 7 pap közt akik
alapították a premontrei apátságot a világháború után.
• Ma a Szent István Egyesület (SzIE) tagjai készítenek finom ebédet és mindenkit szeretettel várnak. Szintén
ma, az 1848-as szabadságharc évforduló alkalmával lesz megemlékezés a Kossuth Lajos szobornál a USC
egyetem melletti Rózsa Kertben délután 2:30 órakor.
• Március 25.- én Virág Vasárnapon a Szent István Egyesület (SzIE) tagjai készítenek finom gulyás és lángos
ebédet és mindenkit szeretettel várnak.
• 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.
Kérünk mindenkit, már aki megteheti, népviseletbe öltözve jöjjenek a templomba. Részletesebb szórólapot
hamarosan küldünk ki mindenkinek.
• Április 22.-én Zsófia Nővér hittanórát tart a családosoknak ebéd után, aztán majd lelkigyakorlatot a felnőttek
számára 2:00 órakor. Mindenkit szeretettel várunk.
Továbbá, május 20.-án fog tanitani fog Zsófia Nővér és ez lesz az utolsó alkalom a nyári szünet előtt
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Rácz Károly
Bános Magdi
Iván Teri
Szuromi Anzelm atya
Juhász Kató
Redler Mária
Hermina nővér
Gasztonyi Ferenc
Andrási Gergő

Szabó István
Vodnákné Túri Ildikó
Batta Eve nővér
Zeller Róbert
Szolga Bálint
Janet Rowe
Nagy Erzsi néni

Halottaink;
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•
•
•
•
•

Zeller Kati
Németh Anna
Muzsnal Rosália
Vas László atya
Rozsnyai Miklós
Mocsy Tamás

Hajdú Éva
Wéber Éva
Oscar Marquez
Birnbaum István
Telekes Imre
Horváth Gerlák Atya

(Jer 31,31-34; Jn12,20-33) A lángoló hálátlanság átokkal fizet az áldásért. Túl minden más bűnön, az ilyen
hálátlanság ártatlan áldozata még jobban kényszerül arra, hogy gyűlölje az őt áldozattá tevőt. Az izzó
hálátlanságnak köszönhetően a gyűlölet, úgymond, ragályos. „Minél jobb vagy, annál rosszabbul bánok veled!”
Ez a hálátlanság szívtelen rémdrámájának visszatérő szövege. Ami általános törvénynek hangzik, valójában a
végtelenül könyörületes Isten elleni személyes bosszú megnyilatkozása. Egy gondolkodó egyszer ezt mondta:
„Az ember által elkövethető összes bűnök közül a legutálatosabb és természetellenesebb a hálátlanság,
különösen a szülők irányában” (David Hume). Míg a hálátlanság szinte késztet a gyűlöletre, a hála csaknem
kényszerít arra, hogy szeressük jótevőinket. A hálának köszönhetően a szeretet még ragadósabb, mint a

gyűlölet. A hálaérzet megmagyarázza, hogy a szüleink szeretete miért olyan természetes. Az ő önzetlen
szeretetből fakadó csodálatos ajándékaik szinte lehetetlenné teszik a gyűlöletet az odaadó szülők felé. És ha
mégis lehetséges, csupán a hálátlanság képes ezt a bűnt elkövetni.
Az emberi természet mellé, mely az embert a látható világ urává teszi, Isten Ádám és Éva számára még
természetfölötti ajándékokat is adott, melyek az angyalokhoz hasonlóan halhatatlanná tette őket. Ám még ez
sem volt elég, ezért Isten a megszentelő kegyelem révén részt adott a saját végtelen életéből is. Mindezek
ellenére az izzó hálátlanság eljött a világra az eredeti bűn által. Végül a hálátlanság Noé napjaiban elárasztotta
a történelmet, ezért Isten elküldte a vízözönt. Ezután Izrael Isten ’hídfőállása’ lett, ahonnét hosszas, kemény
küzdelmet folytatott az emberi hálátlanság ellen. A szülők azok, akik körében a Mennyei Atya a legfőbb, a
legjobban a hálátlanságtól félnek. Mint a rákfene, mely az anyagcsere rendszerünket önpusztítóvá teszi, az
izzó hálátlanság az isteni gondviselést maga ellen fordítaná. Ugyanis a hálátlanság kifordítja az erkölcsi rendet,
a barátot ellenséggé téve. Az izzó hálátlanság okozta, hogy az Atyaistennek a mester szerepét kellett
felvennie.
„Igen, jönnek napok – mondja az Úr –, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával
... Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Én Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek. És
többé nem lesz szükség rá, hogy az egyik ember a másikat, testvér a testvérét így tanítsa: Ismerd meg az Urat,
mert mindnyájan ismerni fognak a legkisebbtől a legnagyobbig – mondja az Úr –, mivel megbocsátom
gonoszságaikat, és vétkeikre többé nem emlékezem.” A bűnök ezen határozott megbocsátása a keresztre
feszítésre vonatkozik, melyről a mai evangéliumban Jézus ezt mondja: „Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a
földről, mindenkit magamhoz vonzok.” Végre itt van az izzó hálátlanság ellenszere! Az Édenkertben könnyebb
volt lebecsülni a kegyelmet, azt gondolva, hogy Istennek nem került semmibe, hogy azt adományozza. A
Kálvária után azonban az efféle ’agytorna’ szinte lehetetlen. Egy pillantás a keresztfára elég, hogy
emlékeztessen arra, mibe is került Istennek, hogy újra kegyelemben részesítsen bennünket. Ezen erős
ellenszerrel élve végre Isten igazi gyermekeiként viselkedhetünk. Nem szükséges tanítani a gyermekeket,
hogyan szeressék szüleiket. Ennek tudása be van írva a szívükbe. Ez a hálaadás műremeke.
Szt. Pál a mindennapi életből vett példákat a hallgatói ösztönzésére. „A versenyzők valamennyien” – mondotta
–, „megtartóztató életet élnek, minden tekintetben. Ők hervadó koszorúért teszik, mi pedig hervadhatatlanért”
(1Kor9:25). Tanulhatunk a történelemből. Az 1848-as forradalom és szabadságharc hősei készek voltak e földi
hazájukért meghalni. Tehát nekünk még készebben kell tudnunk meghalni a mennyei hazánkért. Míg ma a
nemzeti hőseink bátorságát ünnepeljük, mutassuk ki a hálánkat azzal, hogy a lelkük nyugalmáért imádkozunk.
Ámen!
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(Jer 31:31-34; Jn12:20-33) Flagrant ingratitude repays a blessing with a curse. Beyond all other sins, the
innocent victim of this ingratitude is more forcefully compelled to hate his victimizer. Thanks to flagrant
ingratitude, hatred is said to be contagious. “The better you are, the worse I treat you!” This is the refrain of
ingratitude’s heartless melodrama. What sounds like a general law, really boils down to a personal vendetta
against Goodness Himself: God All-merciful. One thinker once said, “Of all crimes that human creatures are
capable of committing, the most horrid and unnatural is ingratitude, especially when it is committed against
parents.” (David Hume) If ingratitude almost compels us to hatred, gratitude very nearly forces us to love our
benefactor. Thanks to gratitude, love is even more contagious than hatred. Gratefulness explains why loving
our parents comes so naturally. Their awesome gifts given to us with selfless gratuity, make hatred for devoted
parents almost impossible. And if it is indeed possible, only ingratitude can accomplish this crime.
Besides human nature, which makes man lord of the visible world, God even gave Adam and Eve preternatural
gifts which made them immortal like the angels. Yet even this didn’t suffice, so God also gave man a share in
His own infinite life through sanctifying grace. Despite all this, flagrant ingratitude entered the world with the
original sin. Ingratitude eventually inundated history in the days of Noah, so God sent the flood. Thereafter,
Israel became God’s ‘beachhead,’ from whence He fought a long uphill battle against man’s ingratitude.
Parents, among whom our Heavenly Father is foremost, fear ingratitude most of all. Like cancer, which sets our
own metabolism against itself, flagrant ingratitude would set divine providence against itself. For ingratitude
inverts the moral order, turning friend into foe. Due to flagrant ingratitude, God the Father, had to assume the
posture of a master.

“The days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house
of Judah… I will place my law within them and write it upon their hearts; I will be their God, and they shall be
my people. No longer will they have need to teach their friends and relatives how to know the Lord. All, from
least to greatest, shall know me, says the Lord, for I will forgive their evildoing and remember their sin no
more.” This definitive remission of sin refers to the crucifixion, about which Jesus said in today’s gospel, “When
I am lifted up from the earth, I will draw everyone to myself.” Here finally is the antidote against flagrant
ingratitude! In Eden, man could more easily despise grace, thinking that it didn’t cost God anything to give it.
After Calvary, however, this bit of ‘mental gymnastics’ became almost impossible. One look at a crucifix
reminds us just how much it cost God to give us grace again. With this powerful antidote, we can finally behave
like true children of God. No one needs to teach children how to love their parents. This science is written on
their hearts. It is gratitude’s masterpiece.
St. Paul used examples from everyday life to inspire his listeners. “All athletes,” he said, “are disciplined in their
training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize.” (1Cor9:25) We in turn
can learn from history. The heroes of the 1848 Hungarian revolution were willing to die for their earthly
homeland. So we should prove more willing still to die for our heavenly homeland. While celebrating the
bravery of our national heroes today, let’s show our gratitude by praying for the repose of their souls. Amen!

