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(Évközi 32. vasárnap: Szent Jozafát)
1./Ma este 18 órakor a Harmónia és a Tavasz női kar koncertjére hívunk
és várunk mindenkit.
2./ Kedden este 17 órakor fatimai ájtatosságot tartunk.
3./ Jövő vasárnap Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe. De. 9 órakor
Kuminetz Géza teológiatanár tartja az újtelepi templom búcsúját. A
szegényeket segítő Magyar Katolikus Karitász támogatására országos
gyűjtés lesz.
KATOLIKUS VÁLASZ
„Az egyháznak nagy szüksége volt a megújulásra.” Külön vita
tárgya lehet, hogy az egyháznak miben és milyen megújulásra volt
szüksége. A szakításhoz vezetett tételek tévtanítások, az egyházat pedig
kezdettől tévtanítások sora elleni küzdelem újította és erősítette. Ez
legkevésbé a tévtanítók érdeme. Minden zsinat, minden dogma egy-egy
válasz a tévtanításokra, mert a katolikus hit nem zsinatokon kifundált
tételek halmaza, hanem Igazság, ami van és objektív, és amit kimondani
sem kell, amíg nyilvánvaló és el nem torzítják. Minden tévtanítás
tragédia, amire lelkek mennek rá, különösen ha szakításig vezet.
„Történt azóta nagyon sok csúfság a felekezetek között mindkét
oldalról. Mégis hiszem, hogy működhet közöttünk normális
hangvételű, építő párbeszéd.” Minden bűn isten- és emberszeretetből
megbánást és bocsánatkérést kíván. A párbeszéd őszinte és belátó
igazságkeresés nélküli szócséplés. A sértődés az emberi gőgé, és az
igazságkeresés akadálya, de ezért a sértődést kell visszafogni, nem az
igazságkeresést, ami sajnos, lehet fájó. Nincs szándékunk sérteni, de
ezért nem is törődünk azzal, ki hogyan sértődik meg. A
mosolydiplomácia nem visz üdvösségre, viszont minden tévút kárhozatra
vezet. Igazság csak Egy van. Éppen ezért az a fontos, hogy amely
kérdésekben nem értünk egyet, mi az igazság.

A HÉT SZENTJEI
November 15., szerda: Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító
Németország szülötte Lauingenből, 1206 körül. Padovában és Párizsban tanult.
Domonkos lett; sok helyen kitűnő eredménnyel tanított. Regensburg püspökévé
szentelték. Arra törekedett, hogy a népek és városok közötti békét megerősítse.
Sok kiváló művet írt, melyek nyereségei a teológiának és a természettudománynak egyaránt. Kölnben halt meg 1280. november 15-én.
November 16., csütörtök: Skóciai Szent Margit. Szent István királyunk
unokája. Magyarországon, Mecseknádasd mellett született 1046 körül, amikor
atyja ott élt száműzetésben. III. Malcolm skót királyhoz adták feleségül, akinek
nyolc gyermeket szült. Az igazi édesanya és királyné példaképe lett. Edinburgban
halt meg 1093. november 16-án.
November 17., péntek: Nagy Szent Gertrúd szűz a türingiai Eislebenben
született 1256-ban. Ötéves korában került a helftai ciszterci apácák közé.
Szorgalmasan tanult, jártasságot szerzett mind az irodalomban, mind a
bölcseletben. 1281-től a legbensőbb egységben élt Istennel; gyorsan haladt a
tökéletesség útján, egészen az imádságnak és a szemlélődésnek szentelve
magát. Meghalt 1301. november 17-én.
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