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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
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• 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

(Jn20,19-31) Urunk Jézus Krisztus 1931-ben kérte meg először a lengyel Fausztina nővért, hogy terjessze az
isteni irgalom iránti áhítatot. Következésképpen a mai vasárnapot, húsvét második vasárnapját az egyetemes
Egyházban az isteni irgalmasság vasárnapja címén ismerjük. A Szt. Fausztina által kapott üzenet egy magánkinyilatkoztatás, vagyis egy bizonyos időszakban és körülmények között élő egyénnek, illetve csoportnak
kinyilvánított Isten-igéje. A nyilvános kinyilatkoztatás azonban – akár Jézus parancsára hirdeti ezt az Egyház
(szent hagyomány) – akár a Szentlélek örökíti meg ennek legnagyobb részét (szentírás) – az emberiségnek
kinyilvánított Isten-igéje. A nyilvános kinyilatkoztatás kötelező erejű, és elfogadásához természetfölötti hitünk
kell legyen. A magán kinyilatkoztatás elfogadását az Egyház nem követelheti, ez csupán emberi hiten múlik.
Több nyilvános kinyilatkoztatás nem lesz. Isten már mindent megmondott örök Igéjében, Jézus Krisztusban. Ő
foglalja össze Önmagában az ó- és újszövetség minden igazságát. Mi emberek azonban két dolgot nagyon
könnyen elfelejtünk: Isten végtelen irgalmát, illetve ennek a számunkra nélkülözhetetlen voltát. A nagy bűnösök
azt hiszik, hogy ők nem kellenek Istennek, a közömbösök pedig azt, hogy Isten nem kell nekik. A

kétségbeesésnél nagyobb probléma a közömbösség.
Amerika legnagyobb keresztény felekezete már nem a római katolikusoké, hanem a közömbös katolikusoké!
Miért keresnék Isten irgalmát a nem-katolikusok, amikor látják, hogy a legtöbb katolikus már semmiben sem
különbözik másoktól, sem az anyagias törekvéseikben, faji megkülönböztetéseikben, sem a trágár
beszédükben, arrogáns modorukban? A közömbösökről Jézus ezt mondta Fausztina nővérnek: „Őmiattük
kiáltottam fel: 'Atyám, ha úgy akarod, kerüljön el ez a kehely.' ” Talán ezért szól továbbra is Isten egyesekhez,
miután Ő a nyilvános kinyilatkoztatásnak már minden „i” betűje fölé pontot tett, és minden „t” betűjét áthúzta.
Isten a Guadalupei, Lourdes-i, Fatimai Szűzanyán keresztül szólt hozzánk, és számos szenten keresztül is,
mint például Alacoque Szt. Margit, Labouré Szt. Katalin, és Stock Szt. Simon által, aki a barna skapulárét vette
át a Szűzanyától. Olyan fiatal kispap szüleit ismerem, aki ilyen skapulárét viselt, mikor leesett egy létráról. Mély
kómában volt sokáig, amíg hirtelen – mint egy álomból – egyszer csak felébredt. Aztán elvégezte a
szentgyónást, és az utolsó kenettel megerősítve olyan kómába került, amelyből csak a túlvilágon ébredt fel.
A mai evangéliumban Jézus szerint az apostolok bocsátják majd meg mások bűneit. Embernek lehetetlen ez,
hacsak nem Jézus személyében cselekszik ilyenkor. Valójában így is van. Az úrvacsora szentségénél pedig a
biblia tanúskodik, hogy Jézus apostolait szintén az ő személyében hatalmazta fel cselekedniük így
nyilatkozván: „Ezt tegyétek...” A mai napig minden felekezetben az úrvacsorájuknál azt mondják, hogy „Ez az
én testem” nem pedig „Jézus teste”! A szentgyónás szentségében a pap napjainkig is ezt mondja: „bűneidtől
feloldozlak téged,” nem pedig azt, hogy: „feloldoz Jézus.” Különben érvénytelen lenne a szentség, hiszen akkor
a pap a saját személyében akarna cselekedni. A Szt. Fausztináéhoz hasonló magán-kinyilatkoztatások nem
ellenkeznek a Bibliával, hanem annak lényeges tanításaihoz vezetnek vissza bennünket: rádöbbentenek Isten
végtelen irgalmára, illetve az erre való feltétlen rászorultságunkra. Gyakoroljunk irgalmat egymással, hogy
Isten irgalmát megtapasztalhassuk. Ámen!

English / Divine Mercy Sunday

(Jn20:19-31) In 1931, our Lord Jesus Christ first asked Sister Faustina of Poland to spread devotion to the
Divine Mercy. Accordingly, this second Sunday of Easter is now Divine Mercy Sunday throughout the universal
Church. The message Sr. Faustina received is a private revelation – God’s word proclaimed to an individual or
group in a particular time and circumstance. Whereas public revelation, whether preached by the Church at
Jesus' command (Tradition) or preserved in writing (Bible) by the Holy Spirit, is God's word for men of every
time and place. Public revelation is not optional and requires supernatural faith. Therefore, the Church could
never require us to accept private revelations because they depend solely on human faith. There will not be
any further public. After all, God had said it all in one definitive, Eternal Word, our Lord Jesus Christ. He sums
up in Himself all the truths of both Testaments. We, however, are ingenious at forgetting two things: God's
infinite mercy and our absolute need for it. Sinners imagine God doesn't want them, whereas the lukewarm
don't think they need God. Between these two scenarios, presumption is a greater problem than despair.
Roman Catholics are no longer the largest Christian denomination in America; lukewarm Catholics are! NonCatholics won't seek God's mercy when they see Catholics acting like everybody else: the same vanity,
materialistic ambitions, arrogance, foul speech, racist attitudes and indifference toward the poor. Concerning
lukewarm souls, Jesus told Sr. Faustina, “They were the reason I cried out: 'Father, take this cup away from
Me, if it be Your will.'” Perhaps this is why God continues to speak to individuals even after the last “i's” of
public revelation were dotted and the “t's” crossed. God spoke through the Virgin of Guadalupe, Lourdes and
Fatima, and through many saints like St. Margaret Mary, St. Catherine Laboure, and St. Simon Stock who
received the brown scapular from our Lady. I know the parents of a young seminarian who fell off a ladder in
Paris while wearing the scapular. After hours in a coma, he awoke as from a nap. Soon after making his
confession he drifted back into a coma from which he would only awake in the next life.

In today's gospel Jesus says his apostles will forgive others' sins. This would be impossible for mere men
unless they were to act in Jesus' person. And so it is! With regard to the sacrament of the Lord's Supper, the
Bible itself records how Jesus explicitly taught the apostles to act in His person, saying “Do this..” And to the
present day the ministers of every denomination say “This is my body,” not “This is Jesus' body.” In the
sacrament of Confession the priest says “I absolve you from your sins,” not “Jesus absolves you.” Otherwise
the sacrament would be invalid, because then the priest would be acting in his own person. Special revelations
like those made to Sr. Faustina aren't in competition with the Holy Bible. They actually lead us back to its
central truths: God's infinite mercy and our absolute need. Let us show mercy toward one another so that we
too may experience God's mercy! Amen!

