• Május 27.- én a Szent István Egyesület gyűlést tart az ebéd után a plébánián. Fontos gyűlés lesz, legyenek
jelen a tagok és a vendégek.
• Június 3. – án lesz Úrnapja. Hagyomány szerint megtartjuk az állomásokat ahol imádkozunk a magyar és
német szentmise közt. Délután pedig a Szent István Egyesület (SzIE) készit finom ebédet amelyre mindenkit
szerettel várnak.
Arra kérjük a kedves hiveket, hogy hozzanak süteményt és rózsa sziromleveleket (rose petals)
Úrnapjára. Köszönjük szépen!
• 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.
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(Mt 28,16-20) Már értelmünk útján tudjuk, hogy Isten létezik, hogy egyedüli és hogy végtelen a lénye, a
hatalma, a tudása és a jósága. A jó bölcselet segítségével mindezeket tudományos bizonysággal tudjuk. Egy
bizonyos bölcselő, Aristoteles érte el mindezt. Miközben elismerjük ezt a bizonyos eredményt, be kell
vallanunk, hogy az isteni dolgokban a következtetéseink nagyon is hibásak lehetnek. Az ókor világában, Izrael
kivételével a népek több istent imádtak, akik hasonlítottak egyes teremtményekre. E hajlam a tévedésre azért
lép fel, mert Isten annyira túl van fölöttünk, annyira távol a mindennapi élményeinktől. Olyan Ő, mint egy
idegen, akit csak messziről figyelünk. Sejthetünk ugyan róla valamit, de valójában nem ismerhetjük meg,
hacsak barátként nem nyílik meg nekünk. Szerencse, hogy Isten éppen ezt tette!
Képzeljünk el olyan szülőket, akik a gyermeküket teljesen függetlennek akarták! Úgy döntöttek, hogy a
gyermek mindent magától tanuljon meg. Miután biztosították a gyermek számára a létfeltételeket, sem szóban,
sem jelbeszédben nem társalogtak vele. Ez a kísérlet kudarcba fulladt. A gyermek képtelen magától elérni
igazán emberi életvitelt. Mi teremtmények magunktól szintén képtelenek vagyunk részt venni Istennek isteni
életében. A fenti szülők nemesnek hangzó szándékaik ellenére nem igazán szeretik a gyermeküket. Igaz,
egyetlen szülő sem utasítaná el a gyermeke tanítását. Hasonlóképpen, az ősemberek sem tudták elképzelni,
hogy a menny nem akarna szóba állni a földdel. Mindegy, hogy ez a felismerésük álom útján vagy a gyógyító
emberük által jött meg. És igazuk volt. Jézus mondotta: „Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni
gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább ad jót mennyei Atyátok azoknak, akik kérik” (Mt7,11). Sok sikertelen
próbálkozás után, hogy az emberi fajt az igazságra vezesse, Isten végre talált egy embert, aki valóban
odafigyelt: Ábrahámot. Attól fogva a kinyilatkoztatást csak az ő nemzetsége kaphatta. E kinyilatkoztatás
csúcspontja a Szentháromság kinyilvánítása volt a mai evangéliumban.
A vallás a világról, az emberről és Istenről szól. A világról és az emberről szóló igazságok feltételesek, mivel

mindkettő eleve nem szükségszerű teremtmény. Ám az Istenről szóló igazságok a legnagyszerűbbek. Csupán
ezek feltétel nélküliek, mivel egyedül Istennek kell léteznie. E tökéletes igazságok közül a Szentháromság a
legeslegnagyobb. Eszerint hisszük, hogy a három isteni személy egy Isten. Itt gondosan meg kell
különböztetnünk a személyt és a természetet. ’Három Személy’ a válasz arra a kérdésre, hogy ’Ki az Isten?’
’Egy természet’ viszont arra a kérdésre, hogy ’Mi az Isten?’ Ez a hittétel nagyon elvontnak tűnik, de a
keresztség rendkívül fontossá teszi. Ezen szentség által Jézusnak vele közös természetű Atyja mint saját
gyermekeit valójában befogad minket az isteni természetbe. Nem csoda, hogy a Szentháromságról szóló
legérthetőbb szentírási szöveg szintén említi a keresztséget. A mai evangéliumban Jézus ezt mondja: „Én
kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket.
Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére!” Ámen!
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(Mt 28:16-20) Through reason alone, we can know that God exists, that He is one, that He is infinite in His
being, His power, His knowledge, and His goodness. With the aid of right philosophy, we can even know these
things with scientific certitude. One philosopher in particular, Aristotle, did just that. While acknowledging his
particular achievement, we must also admit that in general our conclusions about divine things are very prone
to error. The ancient world, with the exception of Israel, worshiped a plurality of divinities fashioned after the
likeness of creatures. This propensity toward error arises because God is so far beyond us, so far removed
from our everyday experience. God is like a stranger whom we observe from a distance. We might conjecture
something about him, but we can’t really get to know him unless he himself confides in us as a friend. Luckily,
God did just that!
Imagine parents who wanted their child to be completely independent! They decided to let the infant learn
everything for himself. After providing their child with the necessities of life, they wouldn’t ever communicate
with him either in word or in gesture. This experiment is doomed to failure. A child can’t possibly attain a truly
human lifestyle by himself. Neither can we creatures acquire by ourselves a share in God’s divine life. Despite
their noble sounding intentions, these parents don’t really love their child. Indeed, no parent would refuse to
teach his own child. Likewise, ancient peoples couldn’t imagine that heaven would refuse to speak with earth,
regardless of whether this revelation came through dreams or through medicine men. They were right. “If you,
who you are evil,” said Jesus, “know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in
heaven give good gifts to those who ask him.” (Mt7:11) After many futile attempts at leading the entire human
race to the truth, God finally found one man who truly listened, namely: Abraham. Revelation was thereafter
restricted to his clan. This revelation culminated in the disclosure of the Blessed Trinity in today’s gospel.
Religion speaks about the world, man and God. Truths about the world and man are conditional since both are
creatures which needn’t exist in the first place. But truths about God are the greatest. Only they are
unconditional since God alone has to exist. Among these absolute truths, the Blessed Trinity is by far the
greatest. Accordingly, we believe that the three Divine Persons are one God. Here we must distinguish
carefully between person and nature. ‘Three Persons’ answers the question: ‘Who is God?’ ‘One Nature,’ in
turn, answers the question: ‘What is God?’ This dogma seems very abstract, but baptism makes it supremely
relevant. Through this sacrament, Jesus’ co-natural Father actually adopts us into the Divine Nature as His
children. No wonder the clearest Scriptural reference of the Blessed Trinity also mentions baptism. In today’s
gospel, Jesus said, “All power in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples
of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit!” Amen!

