• Virág Vasárnapján a Szent István Egyesület (SzIE) tagjai készítenek finom gulyás és lángos ebédet,
és mindenkit szeretettel várnak.
• Egy hét múlva, Húsvét vasárnapján, szeretettel látunk vendégül mindenkit a szentmise után a Láni
Teremben. Lesznek finomságok, mint például sült bárány, húsvéti sonka, aztán sütemény és kávé.
Utána pedig lesz tojásfestés és tojáskeresés a gyerekeknek, a felnőtteket és gyerekeket húsvéti
locsolásra várjuk.
•

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
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(Mt26,14-27,66) Amikor Kaifás törvénytelen vádaskodása bizonyíték hiányában kudarcot vall, ezt a kérdést
kényszerül föltenni Jézusnak: „Esküvel kényszerítlek az élő Istenre, mondd meg, te vagy-e a Messiás, az Isten
Fia?” Vádat keresve Urunk ellen, sikerül akaratlanul is a legbiztosabb bizonyítékot nyernie Jézus

ártatlanságáról: a Jézus tanúbizonyságát. Nála nagyobb tekintély nincs sem az égen, sem a földön. A
Jézusban beteljesült számtalan prófécia, Keresztelő Szent János tanúbizonysága, a rendkívüli csodák, mind
semmiség ehhez képest. Ráadásul Urunk a halálával hitelesítette tanúbizonyságát. A messiáson kívül ki adna
igenlő választ e kérdésre? Hiszen az igen itt felér a halálos ítélettel. Minden bizonyíték hiányában azonban
Jézust el kell engedniük, ha nemmel válaszolja meg a kérdést. Így Kaifás nem kérdezne, ha nem tudná
biztosra, hogy mi lesz a válasz. Viszont ebben nem lenne biztos, hacsak nincs meggyőződve róla, hogy Jézus
valóban a Messiás. Végül is egyetlen szélhámos sem mulasztana el ilyen alkalmat, hogy az életét megmentse.
Urunk válasza így hangzott: „Magad mondtad.” Vagyis, a kérdésed szolgáljon állításként.
Kaifás kérdése tulajdonképpen hitvallás Jézusban. Nemcsak Kaifásék dicsőítették Istent tudatlanul is, a római
katonák koronát, jogart és királyi öltözéket adtak neki, aztán letérdeltek előtte. A kivégzés okát hirdető tábla
királynak és messiásnak hirdette: „Ez Jézus, a zsidók királya.” Még az ördög is, aki a bűnbeeséskor
nélkülözhetetlen szerepet játszott, a világ megváltásakor tudatlanul is megint életbe vágó szerepet kapott,
amikor Júdást megszállotta. Isten még a gonosz lelkeknek is gáncsot vet, és dicsőítést kap tőlük. A pokol
titokzatos beharangozása ez, ahol az átkozottak tudatlanul is örökké dicsőítik Istent. Különben nem lenne
semmi hasznuk.
Nap és hold, növények és állatok, igazából minden teremtmény Istent kell dicsőítse. Ádám ivadékai
nemkülönben. Nincs választásunk, bármilyen nagyok vagy kicsik, jók vagy rosszak legyünk. Csak az a kérdés,
önszántunkból vagy akaratlanul tesszük-e. Miután meghallgattuk Urunk kínszenvedésének evangéliumát, ez
emberi értelmet elfoglalja a bűnbak keresése. Ám a hit felülmúlja az értelmet. Az én bűnöm és a te bűnöd az
igazi oka, hogy Jézus meghalt a kereszten. Mi feszítettük meg Őt, bár akaratlanul, de mégis mi vagyunk a
bűnösök. Drága Urunk irántunk való szeretetből oly sokat szenvedett, mindent feladva az érdekünkben.
Áradjon hát túl a szívünk hálával az Ő megváltó kínszenvedéséért! Uram Jézus, bárcsak soha újból meg nem
tagadnék tőled semmit az életemben! Ámen!

English / 2017 Palm Sunday A
(Mt26:14-27:66) When his illegal trial was falling apart for lack of evidence, Caiaphas was forced to put the
question to our Lord: “I adjure you by the living God, tell us if you are the Christ, the son of God.” Now in his
attempt at producing evidence against our Lord the high priest would unwittingly elicit conclusive proof in his
favor: Jesus' own testimony. There is simply no higher authority than this in heaven or on earth. The countless
prophesies fulfilled in Jesus, the testimony of John the Baptist, the extraordinary miracles, were nothing
compared to this. What's more, Our Lord bore witness to His testimony with His life. Who else but the Messiah
would have answered “yes?” In those circumstances, it amounted to a certain sentence of death. If Jesus had
answered “no,” without any evidence against Him, they would have been compelled to release Him. Caiaphas
wouldn't have asked the question unless he were sure about what the answer would be. And he couldn't have
been sure, unless he knew that Jesus was in fact the Messiah. After all, no impostor would pass up that chance
to save his life.
Indeed, for Caiaphas this question actually amounted to a profession of faith in Jesus. Our Lord's actual
answer was: “You have said so,” which appropriately means, your question is really an affirmation. Caiaphas
and his followers weren't the only ones who unwittingly glorified God. The Roman soldiers gave him a crown, a
scepter and royal attire and bent the knee before him. The tablet giving the cause of execution proclaimed Him
king and Messiah: “This is Jesus, the king of the Jews.” Even the devil, who had an indispensable role in our
fall, unwittingly played an equally key role in our redemption by entering into Judas. God thwarts even demons
and receives praise from them. This is all a mysterious foreshadowing of hell where the damned glorify God
forever unwittingly. Otherwise there would be no use for them.
Sun and moon, plants and animals, indeed, all creation must glorify God. The children of Adam are no

exception. We have no choice, no matter how great or small, good or evil, we may be. The only question is will
we do so willingly or unwittingly? After hearing today’s gospel of our Lord’s passion, human reason is
preoccupied with pointing the finger. But faith trumps reason. My sins and yours are the real reason Jesus died
on the cross. We crucified Him, albeit unwittingly, but we are the guilty ones nonetheless. Our dear Lord
suffered so much for love of us, giving up everything on our account. May our hearts in turn overflow with
gratitude for His saving sacrifice! Lord Jesus, would that I may never withhold anything from you again! Amen!

