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(Évközi 31. vasárnap: Szent Imre herceg)
1./ Ma Szent Imre herceg pártfogásába ajánljuk a magyar ifjúságot.
2./ Csütörtökön a Lateráni-bazilika búcsúja, pénteken Nagy Szent Leó
pápa, szombaton pedig Tours-i Szent Márton püspök emléknapja lesz.
3./ Csütörtök este 17 órakor újra indul a Farkas-házaspár történelemórasorozata a hittanteremben, melyre sok érdeklődőt várunk.
4./ Jövő vasárnap este 18 órakor a Harmónia és a Tavasz női kar
koncertjére hívunk és várunk mindenkit!
IMA A NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSÉRT
Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd el Szentlelkedet, hogy az
önmagát értünk föláldozó és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust
fölismerjük és egyre jobban szeressük! Ő Urunk és Mesterünk, barátunk
és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő
erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk,
fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! A.
AZ OLTÁRISZENTSÉGBEN JÉZUST IMÁDJUK
Az Oltáriszentségben Krisztus van velünk. Az utolsó vacsorán
bemutatott első szentmise alkalmával saját testévé és vérévé változtatta
át a kenyeret és a bort (Mt 26, 26-27), majd meghagyta apostolainak:
„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” (Lk 22, 19; 1Kor 11, 25).
Jézusnak e szent színek alatti valóságos jelenléte az oltáron és a
tabernákulumban jelképezi keresztáldozatát. Imádjuk Őt és a szentáldozásban magunkhoz vesszük, mert megígérte: „Aki ezt a kenyeret
eszi, örökké él” (Jn 6, 55-58). Üdvözítőnk minket is vár a szentmiseáldozatra és a szentségimádásra, hogy akik elfáradtunk és terheket
hordozunk, általa megkönnyebbülhessünk.

KATOLIKUS VÁLASZ
„A reformációban nem a szakadást ünnepeljük, hanem a megújulást,
az eredeti alaphoz való visszatérést.”
A reformáció nem megújulást hozott, hanem szakítást. A jószándékot nem
vitatjuk az ünnepükben, tévedésnek tartjuk viszont azt, mert képzelt dolgot
ünnepel a valóság fölötti gyász helyett. Nem emberi gyász ez: a mi Urunk a
szenvedése előestéjén imában gyászol, ami minket is erre kötelez.
„Luther eredetileg nem akart egyházszakadást, hanem az egyházon
belül akart reformokat.”
Ha egy matematikus konokul azt tanítja, hogy a fölöttesei korruptak és
2+2=5, még ha az első igaz is, a második miatt nem maradhat a katedráján. Az a
valósággal szakítást jelent, aminek figyelmeztető nyilvánvalóvá tevése csupán,
amikor a matematikusok kitaszítják maguk közül. Az illető, ha új iskolát alapít is,
önámítás vagy képmutatás azt hirdetnie tovább, hogy a szakításért nem ő felel.
Különösen, ha előre tudja, hogy az állításainak és figyelmeztetéseknek ez a
szükségszerű vége.
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