
Kedves testvéreim! 

 

Hitünk megrendül, amikor a világvírussal nézünk szembe, és az orosz támadás fenyegeti 

Ukrajnát és a világot. Ilyenkor nehéz a húsvéti dicsőségre koncentrálni. De Jézus mindig 

arra kérte tanítványait, hogy kezüket az “ekén tartsák” és előre nézzenek a menny 

dicsőségére. Nekünk is ezt kell tenni. Ez nem azt jelenti, hogy a homokba dugjuk a 

fejünket, mert ott nem látjuk a fényt, és nem tudunk koncentrálni.  Ha mi a 

mennyországhoz ragaszkodunk, miközben bombák és vírusok vesznek körül minket, az 

azt jelenti, hogy mi életben tarthatjuk a reményt.  

Örültem, hogy alkalmam volt titeket képviselni és meglátogatni két másik magyar 

katolikus közösséget.  Először elutaztam St. Louisba, a Lady of Victories templomhoz. 

Nagyon kellemes volt Father Brian Harrisonnal együttebédelni.  Megmutatta a 

templomot és az ott levő magyar kulturális központot.  Ezután, elmentem Clevelandba, a 

Szent Imre templom századik évfordulójára és Fr. Richard Bona, az új plébános, 

beiktatására.  Ennek a két látogatásnak a célja az volt, hogy hidakat építsünk a magyar 

közösség között, hogy életben tarthassa az Amerikában elő magyar katolikusok reményét. 

A templomunkban lakó Jim Heyd atya, az érsekség liaisonja, is felkereste a testvéreinket, 

hogy együtt védjék a gyermeki életeket.  

És ha már a húsvéti remény témájánál tartunk, ne felejtsük el szeretett Skerl atyánkat. 

Soha nem vette le a kezét az “ekéről” és mindig a húsvéti dicsőségre emlékeztet.  

Köszönjük mindazoknak, akik a múlt évben adományoztak.   Különösen azoknak jár 

hála, akik nagyon bőkezűen adtak.  Az adományok erősítik hitünket.  Kívánom, hogy a 

feltámadott Úr, úgy inspiráljon minket, hogy a jövőben is szívből adományozhassunk. 

Kérem, hogy a járvány és a háborúval kapcsolatos problémáink ellenére, soha ne hagyjuk 

el reményünket.  Ez a mi húsvéti hagyományunk és örökségünk. 

NAGYHETI MISEREND: 

          Április 14. - Nagycsütörtök este 7 óra  

          Április 15. - Nagypéntek este 7 óra 

          Április 16. -  Nagyszombat este 7 óra 

          Április 17. - Húsvétvasárnap reggel 10 óra    

 

Rev. Edward J. Cronin, Rector 

 


