•

Kellemes Húsvétot kivánok mindenkinek!

•

Zsófia nővér fog hittan oktatást tartani a Láni teremben április 23.-án és május 21.-én

Zsófia nővér április 23-án tart ebéd után katekézist a családoknak, szülőknek és gyerekeknek. A családi
katekézis alatt a csoport a templomban tesz „körutat”, hogy együtt fedezzék fel, mit és miért használunk a
templomban és a szentmisén, és azok milyen üzenetet tartalmaznak számunkra.
Délután 2 órai kezdettel Zsófia nővér a felnőtt csoportnak tartja a szentségekről szóló lelkigyakorlatos
előadását, ezúttal a házasság szentségéről.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk mindkét alkalomra!
• Április 29.- én, szombat délután 5:00 órai kezdettel, a 17-es Könyves Kálmán cserkészcsapat vacsorát
rendez. A műsorral és tánczenével egybekötött vacsorát a Hollywood-i Magyar Református Egyháznál tartják
meg. További információért forduljanak Latkóczy Lacihoz.
• Április 30.- án, vasárnap a Szentmise után k.b. 12:45 óra kezdettel a Szent István Egyesület gyulést tart a
plébánián

Betegeink;
• Rácz Károly
• Bános Magdi
• Mohos Piroska
• Kovács Ibolya
• Dr. Aaron Kheriaty
• Szolga Bálint
Halottaink;
• Lantos Rezső
• Samay Attila
• Nagy Lajosné Erzsébet
• Szopkó Elenóra
• Sándor Valéria
• Samay Ildikó
• Dr. Sólyom Lajosné
• Herczegfalvi Jolán

Szabó István
Vodnákné Túri Ildikó
Iván Teri
Szuromi Anzelm atya
Juhász Kató
Redler Mária

Szuromi Carin
Simko Terézia
Jancsó Gyula
Tóth Csaba
Zima Floriánné
Shirley Snyder
Balogh Katharina
Simon Mária

(Jn20:1-9) „A tejszínes földi epret nagyon kedvelem” – írta Dale Carnegie 1936-ban – „de valamilyen fura okból
a halak inkább a kukacot szeretik. Mikor horgászni indultam... a horogra nem tejszínes földi epret tettem,
hanem kukacot vagy szöcskét lógattam eléjük így: ’Ugye szeretnéd ezt?’ Miért is beszéljünk arról, amit mi
akarunk? Gyerekesség. Esztelenség. Az természetes, hogy az iránt érdeklődöl, amit te akarsz. Örökösen
érdekel az, de senki mást nem! Mi többiek olyanok vagyunk, mint te. Az érdekel, amit mi akarunk. Tehát az
emberekre hatni e földön egyetlenegy úton lehet: arról kell beszélni, amit ők akarnak, és meg kell mutatni
nekik, hogyan kapják meg azt.” (I. rész, 3. fejezet) Isten pontosan ezt tette a Szentírásban! A csalétket nem az
igazak, hanem olyan bűnösök fogására választotta, mint te meg én!
Mikor az izraeliták tejjel-mézzel folyó országot akartak, Isten nem ígért nekik mennyországot. Mikor a
szolgaságból akartak szabadulni, nem ajánlott nekik szabadulást a bűnből. Mikor tapintható gazdagságot

akartak, nem ígért nekik megfoghatatlan kegyelmet. Az izraeliták természetesen nem azért imádkoztak, hogy a
keresztvízben legyőzzék a sátánt, de mennyire ujjongtak, mikor a fáraó hadai a vízbe fúltak! Minden
megvalósult vágyuk egy újabbhoz vezetett, melyet Isten kigondolt a számukra! Azonban minden tapasztalt
csoda ellenére fellázadtak Isten és Mózes ellen.
Végül, Józsue vezetése alatt – Józsue a Jézus név héber kiejtése – az Isten népe rögtön elérte, amire Mózes
alatt 40 évig képtelen volt: az ígéret földjére lépett. Hasonlóképpen, a zsidók a mózesi törvények évszázados
gyakorlása után sem tudták elhinni, amit a pogányok minden előkészítés nélkül elhittek Jézus keresztje alatt.
Jézus nem csupán a mi cipőnket húzta a lábára, hanem mi az Ő lábává lettünk, részeivé az Ő titokzatos
testének! A keresztfán irántunk kinyilvánított hihetetlen szeretete kő-szívünkből minden kényszer nélkül új
vágyat váltott ki, melyet isteni szeretetnek hívunk. Ez a szeretet igazán a miénk – nem valami átültetés – annak
ellenére, hogy akaratunkat teljesen felülmúlja. Hasonlóképpen, az Örök Ige igazán a Mária fia, noha a Fiú
isteni természete teljesen felülmúlja Mária emberi természetét.
A sivatagban vándorlók szívének makacsságán nem szabad csodálkoznunk. Az ő útjuk az üdvtörténeten át a
mi utunkat jelképezi a lelki életben. Nekünk kevesebb kifogásunk van a közömbösségünkre. A nekik szánt
horgon a csalétek kukac volt, míg a nekünk szánt horgon tejszínes földi eper – vagyis a jelkép helyett annak
valósága. Gondolataink ilyenek lehetnek húsvét vasárnapján, de mit is érezhetnénk ma? Azt, amit a magára
szégyent hozó érez. Legjobb barátaid szemébe sem mertél nézni. Ádám a neved, bűncselekményed szégyent
– sőt halált - hozott az egész emberiségre! Aztán húsvét napján hirtelen feltámadt a bűnödért ártatlanul
kivégzett egyetlen önkéntes áldozat. Förtelmes bűnödet Ő nem csupán megbocsájtotta, hanem szerencsés
tetté mosdatta. A halálnak többé nincs hatalma Őrajta – terajtad sem, alleluja!
English / 2017 Easter Sunday
(Jn20:1-9) "Personally, I am very fond of strawberries and cream,” wrote Mr. Dale Carnegie in 1936, "but for
some strange reason, fish prefer worms. So when I went fishing... I didn't bait the hook with strawberries and
cream. Rather, I dangled a worm... in front of the fish and said, "Wouldn't you like to have that!" Why talk about
what we want? That is childish. Absurd. Of course you are interested in what you want. You are eternally
interested in it. But no one else is. The rest of us are just like you. We are interested in what we want. So the
only way on earth to influence other people is to talk about what they want and show them how to get it."
(Part1, Chapter3) That is exactly what God did in the Bible! He didn't bait the hook for righteous saints, but for
sinners like you and me!
When the Israelites wanted a land flowing with milk and honey, God didn't promise them heaven. When they
wanted freedom from slavery, He didn't offer them freedom from sin. When they wanted tangible prosperity,
God didn't promise them intangible grace. Naturally, the Israelites never dreamed of praying that Satan might
be vanquished in the waters of Baptism. But how they cheered when God drowned Pharaoh's army in the sea!
Each fulfilled desire pointed to a new desire that God had in mind for them! Yet, despite all the wonders they
had witnessed, they rebelled against God and Moses.
Then, under the leadership of Joshua - whose name means Jesus! - God's people quickly accomplished what
they couldn't do during 40 years under Moses: they entered the Promised Land. Likewise, after centuries of
preparation under Moses, the Jews didn't believe what the gentiles came to believe under Jesus’ cross without
any previous preparation. Jesus didn't merely step into our shoes - we became His very feet - members of His
mystical body! Without doing the slightest violence to our will, His incredible love for us manifested on the cross
evoked from our stony hearts a new desire, called divine love. This love is truly our desire - not some transplant
- even though it completely transcends the powers of our will. Likewise, the Eternal Word is truly Mary's Son
even though His divine nature completely transcends her human nature.
We shouldn't wonder at the Israelites' stubbornness of heart! Their journey through salvation history symbolizes

our journey through the spiritual life. We have even less excuse for our indifference. Their hook was baited with
worms; ours with cream and strawberries! We have the realities while they only had the symbols thereof! Such
are our thoughts this Easter morn, but how should we feel? - Like someone who lived in shame. You couldn't
look anyone, not even your closest friends in the eye. Your name is Adam. All die because of you. Then today
the only truly innocent man ever condemned for your crime suddenly lives again. He has expiated your crimeNo! - rehabilitated it to a fortunate deed! Death no longer has power over Him or you! Alleluia!

