Hirdetések
•

Július 29.- én vasárnap a Szent István Egyesület gyűlést tart ebéd után a plébánián.

• Idén augusztus 19. – én, vasárnap, tartjuk államalapítónk Szent István ünnepét,
templomunk búcsúját. 10:30-kor kezdjük körmenettel, utána pedig Szentmise. Lesz
finom ebéd mise után, aztán délután 1:30 órakor kezdődik a műsor a Láni
teremben. Kérem szóljunk már most minél több embernek. További információért
forduljanak Latkóczy Lacihoz.
• Idén szeptember 30. – án vasárnap, a németekkel együtt tartjuk meg az októberfeszt
ünnepet templomunknál. Ezen a napon NEM lesz külön magyar és német mise, csak
egy angol nyelvű mise lesz 10:00 órakor amelyet Timothy Dyer atya mond. Ugyanakkor
lesz finom bratwurst/vizsli ebéd, jó hideg csapolt német sőr és mindenkit szeretettel
várunk. Kérem szóljunk már most minél több embernek. További információért
forduljanak Latkóczy Lacihoz.
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(Mk6,7-13) Jézus mondja, „Azt mondom azért nektek, kérjetek és kaptok, keressetek és
találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek” (Lk11,9). Adva e hármas szavatolás arra,
hogy az imáink meghallgatásra találnak, kérdezhetjük, hogy a nagy Szt. Pál hármas
könyörgése gyógyulásért miért nem került meghallgatásra (2Kor12,7-10). És mind a
mieink? Az egyik ok a kitartás hiánya lehet. Egyik példabeszédben (Lk11,5-13) egy
embernek kenyér kellene, hogy enni adjon egy éjfélkor váratlanul érkezett vendégnek.
Ezért bekopogtat egyik barátja ajtaján. Ő nem akarja felébreszteni alvó házanépét, így
visszautasítja a kérést. Noha a barátság nem elég, a ház feje mégis segít, ha a
kérelmező szégyentelenül kitart a kérése mellett. Vajon Isten is nem ad meg mindent a

kitartó kérelmezőnek? Egyesek valóban ostromolják a mennyet, hogy kedvező választ
kapjanak az imáikra, ám mikor az megjön, nem törekednek többé. Ehelyett éppen
annyira kitartóan hálálkodniuk kellene. Mint bármelyik jó édesapa, Isten sem ad
ajándékot, ha azok elkényeztetik a gyermekeit hálátlanságot okozva.
A hálátlanság az egyik súlyos oka annak, hogy az imáink kudarcot vallanak. Bőséges
utólagos hálaadás mellé előre is köszönetet mondhatunk. Egyes televíziós hittérítők így
buzdítják a nézőiket: „Nevezd meg és hajtsd be azt!” Ez a mondás kapcsolatos az
úgynevezett ’gazdagság evangéliumával’. Jézus azonban a mai evangéliumban
kettesével indította útnak az apostolait, hogy bűnbánatot hirdessenek, ne egészséget
és gazdagságot. Jólét helyett Jézus gyökeres szegénységet rendelt számukra,
hangsúlyozva, hogy „az útjukra ne vigyenek mást, mint vándorbotot – se ételt, se
tarisznyát, se pénzt az övükben.” Ugyanúgy, mikor előre hálálkodunk Istennek, a
bizalmunk feltétel nélküli legyen. Hálát kell adnunk Istennek, bármit is adjon nekünk:
gyógyulást vagy további szenvedést. Ez volt a tanácsa Boldog Casey Solanus atyának,
aki azt tanította, hogy az előzetes hálaadás növeli az Istenben való bizalmunkat. „Ez a
bizalom” – mondja Solanus atya – az imádságunk veleje, ezért növeli a reményünket
egy természetfölötti beavatkozásban. Nemcsak ez történik, hanem ezen bizalomnak a
növelésével kiküszöböljük a búsulás veszélyét, a belenyugvás és a türelem hiányát. Bár
ezek magukban nem feltétlenül bűnök, sajnos mégis elrontják Isten irgalmas terveit”
(Életrajz, Michael Crosby OFM Cap, p. 135).
Solanus atyának volt egy másik érve – melyet egy alkalommal elárult – arra, hogy az
emberek „előre köszönjék meg Isten segítségét” a kérésük teljesítésére (Ibid, p. 144).
Ez az eljárás talán merésznek tűnik. Végül is, hányan közülünk értékelnék, ha egy
tőlünk kérő előre megköszönné, amire még nem is adtunk beleegyező választ? Nem
éreznénk ezt unszolásnak? Hát éppen ez az, amit Solanus atya javasol nekünk:
unszoljuk Istent. Vajon a mai evangéliumban az apostolok is nem unszolták Istent,
mikor elindultak nagy semmivel a térítő útjukra? Vagy isteni gondviselés, vagy kudarc!
A régi és a legújabb megfigyelők is vádolhatják őket istenkísértéssel, ám ez nem az ő
ötletük volt, hanem végül is a Jézusé! Jézus maga is előre megköszönte, mielőtt Lázár
feltámadt volna, mikor így szólt: „Atyám, köszönöm, hogy meghallgattál” (Jn11,41).
Tegyünk mi is hasonlóképpen! Ámen!
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(Mk6:7-13) Jesus said, “Ask and you shall receive, seek and you shall find. Knock and
the door shall be opened to you.” (Lk11:9) Given this triple guarantee that our prayers
will indeed be answered, we might ask why the great St. Paul’s triple prayer for healing
wasn’t answered explicitly. (2Cor12:7-10) For that matter, why aren’t all ours? One
problem may be our lack of perseverance. In one parable (Lk11:5-13), a man needs
bread to feed a guest who arrived unexpectedly at midnight; so he knocks on his

friend’s door. The latter, unwilling to disrupt his slumbering household,
refuses. Although he won’t act out of friendship, the householder will nevertheless
comply if the petitioner is shamelessly persistent. Won’t God also give a persistent
petitioner everything he needs? Some do indeed storm heaven for a favorable response
to their prayers, but when it comes, they relax their efforts. Instead, they should be just
as relentless in giving thanks. Like any good father, God will stop giving gifts if they spoil
His children by occasioning ingratitude.
Ingratitude is one big reasons why our prayers are frustrated. Besides following up with
copious thanksgiving, we might also give thanks in advance. Some televangelists exhort
their listeners to: “Name it and claim it!” This saying is associated with the so-called
‘Gospel of Prosperity.’ But Jesus sent His apostles out two by two in today’s gospel to
preach repentance, not health and wealth. Instead of prosperity, Jesus enjoined on
them a radical poverty, insisting that they “take nothing for the journey but a walking
stick – no food, no sack, no money in their belts.” No, when we thank God in advance,
our confidence must be unconditional. We must thank God for whatever He will send:
whether healing or continued suffering. This was the advice of Blessed Solanus Casey,
who taught that anticipatory gratitude fosters confidence in God. “This confidence,” said
Fr. Solanus, “is the very soul of prayer, and consequently heightens our hopes for
supernatural intervention. Not only this, but in fostering this confidence we greatly
eliminate the danger of sadness, lack of resignation and impatience. While these are
not necessarily sinful in themselves, nevertheless, they sadly frustrate God’s merciful
designs.” (Biography, Michael Crosby, OFM Cap, p.135)
Fr. Solanus had another underlying reason when advising people to “thank God ahead
of time” for favors requested – one which he let slip on one occasion. (Ibid, p.144) This
practice might seem audacious. After all, how many of us would appreciate being
thanked by a petitioner before we had given him an affirmative response? Wouldn’t this
put us on the spot? Well, that’s exactly what Fr. Solanus wants us to do: put God on the
spot. Didn’t the apostles put God on the spot in today’s gospel, when they departed on
their apostolic journey with nothing whatsoever? It was divine providence or bust!
Observers both ancient and modern might accuse them of tempting God, but this was,
after all, Jesus’ idea not theirs! Jesus Himself gave thanks in advance. Lazarus had not
yet risen from the dead when He said, “Father, I thank you that you have heard me.”
(Jn11:41) Let’s do likewise! Amen!

