• Szomorú szívvel közlöm a kedves hívekkel, hogy a múlt héten Lantos Rezső elhunyt. Nyugodjon
békében! 2017 Január 14.-én, szombaton lesz a gyászmiséje a mi templomunkban. 10:00-kor kezdődik
a rózsafüzér, 10:30-kor pedig a gyászmise.
• 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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(Lk2,16-21) Egy ismerősöm nemrégiben azon tűnődött, hogy miért akarna bárki egy macskát kedvenc
háziállatnak. „Ha szerepet cserélnétek a testetek méreteiben, mondta, ő felfalna téged ebédre, ám egy kutya
hűséges maradna.” Így folytatta: „A macska engedelmessége teljesen gyakorlatias. Egyedül az önérdek
vezérli.” Mi lenne, ha a Teremtő és a teremtmény között lenne szerepcsere? Ezen nem kell eltűnődnünk, mert
ez valójában bekövetkezett mintegy 2000 éve, midőn Isten gyámoltalan gyermek lett. A teremtményei viszont
inkább macskákra hasonlítanak, mint kutyákra. Ma, a Mária istenanyságának ünnepén azt fontolgathatjuk,
hogy a gyámoltalan Teremtő teljesen elmerült szerető édesanyja gyengéd ölelésében. A Szentírás ezt mondja
Istenről: „A mennyek, még a legmagasabb mennyek sem képesek Téged befogadni” (1Kir8,27a). Egy fényév
9.4605 billió kilométer! A világmindenség szélessége állítólag 46 milliárd fényév, de még ez a felfoghatatlan
mértékű terjedelem sem képes azt az isteni személyt magába foglalni, akit Mária a karjában tartott!
Egyesek szeretnének egy olyan vizsgálati módszert találni, amely az emberek között megkülönböztetné a
„kutyákat” a „macskáktól”. A világot felosztják jó és gonosz táborra faji, vallási vagy politikai tulajdonságok
alapján. Ám a valóság sohasem ennyire egyszerű. Ezért figyelmeztetett minket nyomatékosan Jézus az
embertársaink megítélése ellen ilyenformán: „Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem
ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor benneteket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is
megbocsátanak” (Lk6,37). Vigyázzatok a szívetekre! Manapság a hírközlés többsége méreg – akár jobbról,
akár balról jön. Gyűlöletre buzdít az ellentábor tagjai ellen. Őrizkedjél a gyalázkodástól, a mocskolódástól vagy
sértő megjegyzésektől! Ezek mind csak gyűlöletre és erőszakra visznek. Az emberek akkor veszik ezeket elő,

ha már elveszítették minden reményüket. Ha az igazság oldalán állsz, nincs okod elcsüggedni. Gondold meg:
Nem csak tilos gyűlölnünk az ellenségeinket, hanem kifejezetten az a parancsunk, hogy szeressük őket
(Mt5,44). Különben a saját üdvünket veszélyeztetjük. Ne felejtsük, hogy „több legyet foghatunk mézzel, mint
ecettel.”
Az Istengyermek maga a biztos jel, amely elválasztja Isten barátait az ellenségeitől. Szent Simeon egykor ezt
mondotta Máriának a fiáról: “Ez sokak romlására és sokak feltámadására less Izraelben, jel lesz, amelynek
ellene mondanak – és Máriához fordulva ezt – a te lelkedet is tőr járja át” (Lk2,34). E tőr első szúrását Mária
akkor érezte, mikor a mai evangéliumban Jézust körülmetélték a születése után 8 nappal. A Megváltó vérének
első kibuggyanása előképe lett az Ő megváltást hozó kereszthalálának. Mi több, a pogány mágusok, akik Isten
ellenségeinek tűnhettek, mégis messziről eljöttek Krisztus feltalálása végett. Egy csodálatos csillag vezette
őket. Aki igazán keresi Istent, az útja végén Jézus Krisztusban végül megtalálja Őt. Ám Jézust az Ő igazi híve
nem csupán szóban tiszteli, hanem a parancsait is megtartja – köztük szinte a legfontosabbat, az ellenség
szeretetét! Ámen!
English / 2017 Mary, Mother of God
(Lk2:16-21) Someone I know recently wondered why anyone would want a cat for a pet. “If the tables were
turned,” he exclaimed, “and you became cat-sized while your cat became your size, it would certainly eat you
for lunch whereas a dog would remain faithful. A cat’s submission,” he insisted, “is purely pragmatic. Its sole
motivation is self-interest.” What would happen if the tables were turned on creature and Creator? We needn’t
speculate about this. It actually did happen on Christmas day some 2000 years ago when God became a
helpless baby. His creatures in turn didn’t prove to be God’s best friends! Instead, we copied cats. Today, on
this feast of Mary’s divine maternity, we contemplate the helpless Creator encompassed in His loving mother’s
tender embrace. Scripture says of God, “The heavens, even the highest heaven, cannot contain you.”
(1Kings8:27a) One light year is about 6 trillion miles! The universe is allegedly 46 billion light years wide; yet
even this incomprehensible expanse couldn’t contain the God whom Mary held within her two arms!
Some people would like to have a foolproof test to distinguish the “dogs” among us from the “cats.” They divide
the world into good and evil camps on the basis of race, religion or political affiliation. But reality is never that
simple. That’s why Jesus warned us emphatically against judging our fellowman when He said, “Judge not, and
you will not be judged; condemn not, and you will not be condemned; forgive, and you will be forgiven!”
(Lk6:37) Guard your heart! Much of the reporting these days in the media – both right and left wing – is poison.
It will incite you to hate members of the opposition party. Beware of angry diatribes, profanity, or insulting
remarks! These only lead to hatred and violence. People resort to these methods when they have lost all hope.
If the truth is on your side, you have no reason to despair. Remember! We’re not simply forbidden to hate our
enemies, we’re positively commanded to love them. (Mt5:44) Otherwise, we jeopardize our own salvation.
Don’t forget! “You catch more flies with honey than with vinegar.”
The Christ Child Himself is the one sure sign that separates God’s friends from His foes. Holy Simeon once
said of Mary’s son, “This child is destined to cause the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will
be spoken against.” (Lk2:34) And turning to Mary, he said, “A sword shall pierce your soul as well.” Mary felt
the first prick of that sword’s point in today’s gospel when Jesus was circumcised on the eighth day after His
birth. This first shedding of the Redeemer’s blood foreshadowed His salvific death on the cross. What’s more,
pagan Magi, who were ostensibly numbered among God’s foes, came nevertheless from afar in search of
Christ. They were guided by a miraculous star. Anyone who truly seeks God will find his journey’s end in Christ
Jesus. But this true devotee won’t simply honor Jesus with his lips, he will also keep His commandments –
among which the love of enemies figures prominently! Amen!

