XIV. Kelemen pápa 1771-ben csökkentette az egyházi ünnepek számát, és a Szent
ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC MISSION
István-nap megülése is kimaradt a sorból. Mária Terézia szinte ugyanekkor a pápa
SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
hozzájárulá-sával elrendelte, hogy a szent király ünnepe, augusztus 20. Magyarországon
2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
nemzeti ünnep legyen, és a naptárakba felvétessék. Ugyancsak 1771-ben Raguzából
Telephone: (773) 486-1896
(Dubrovnik) Bécsbe, majd Budára hozatta István kézfejereklyéjét, a Szent Jobbot,
Fax: (773) 486-1902
amelyet ettől kezdve minden év augusztus 20-án körmenetben vittek végig a városon.
Email: st.stephen@freemail.hu
Évközi 20. vasárnap
Web: http://stephenchurch.org
OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből
Rector: Rev. Edward J. Cronin
Amikor Jeremiás próféta megjövendölte Jeruzsálem pusztulását, a vezető emberek
Council President: Mr. Sándor Vitális
így szóltak a királyhoz: „Ölesd meg, kérünk, ezt az embert, mert szántszándékkal megFinancial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
bénítja a városban maradt harcosok kezét, sőt az egész nép kezét is, ha ilyesmit beszél
Organist: Mr. Imre Olajos
nekik. Ez az ember ugyanis a népnek nem a javát keresi, hanem inkább a romlását.”
AUGUSZTUS 14 - ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP
Cidkija király így válaszolt: „Hiszen a kezetekben van: a király semmit sem tehet ellenetek.” Erre megfogták Jeremiást, és Malkija királyfi ciszternájába vetették, amely az
20th Sunday in ordinary Time
őrség udvarán van. Kötélen engedték le a verembe, amelyben nem volt víz, csak sár, és
Nap/Day
Idő/Time
Miseszándék/Intention
Kéri/Requested By
így Jeremiás belesüppedt a sárba. Akkor Ebed-Melech, a királyi palota egyik udvari
tisztje, kijött a palotából, és így szólt a királyhoz: „Uram, királyom! Ezek az emberek
Aug 14 10:00AM Dr. Benigno Gonzalez
Brau Katalin
igen gonosz dolgot vittek végbe Jeremiás próféta ellen, amikor a ciszternába dobták,
hogy ott éhen haljon, hiszen úgysincs kenyér a városban.” Erre a király ezt a parancsot
adta szerecsen rabszolgájának (a kusita Ebed-Melechnek): „Végy magad mellé harminc
Aug 21 10:00AM
Missziónkért, Híveinkért
embert, és húzd ki Jeremiás prófétát a ciszternából, mielőtt meghalna.”
Ez az Isten igéje.
SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Énekek számai: 222, 131, 196, 183, 306, 184B.
Testvéreim! Mi, akiket a tanúknak koszorúja övez, váljunk szabaddá minden tehertől, különösen a bűntől, amely behálóz minket, és fussuk meg kitartással az előttünk
VÁLASZOS ZSOLTÁR:
lévő pályát. Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a rá váró
Uram, irgalmadban ments meg engem,
öröm helyett elszenvedte a kereszthalált, nem törődött a gyalázattal, és most az Isten
trónjának jobbján ül. Igen, gondoljatok őrá, aki a bűnösök részéről ekkora ellentUram, siess segítségemre.
mondást viselt el, hogy ne lankadjatok, és bensőleg ne csüggedjetek. A bűn elleni küzdelemben még nem álltatok ellen a véretek ontásáig.
Ez az Isten igéje.
PARISH COLLECTIONS
MISSION STATEMENT
ALLELUJA
August 7th coll.: $ 265.00
St. Stephen King of Hungary Church serves the
Jézus mondja: † „Juhaim hallgatnak szavamra, * ismerem őket és nyomomban járnak.”
Bld. Maint.: $ 22.00
spiritual needs of all Catholics in our neighbor† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Missionary Co- Op : $ 117.00
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a hood, regardless of ethnicity, and also welcome all
Isten fizesse meg templom
földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszHungarians who want to pray in their language
tagjaink nagylelkű adományát!
teltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy
and keep their cultural traditions alive!
May God bless your generosity!
békét hozzak a földre? Mondom nektek nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten
lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három
In your prayers, please remember these parishioners or relatives and
ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával,
friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace:
anyós a menyével és meny az anyósával.”
Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Bajzek Erzsébet.
Ezek az evangélium igéi.
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„Eljött az ő Fölkentjének uralma!” S eljött a Fölkent édesanyjának „uralma”, tisztelete.
Rendkívül gazdag a Boldogságos Szűz Mária szerepe magyar kereszténységünkben.
Ünnepeljük zarándoklattal vagy búcsúi szentmisével ezt a főünnepet, ami paracsolt
ünnep számunkra. Menjünk szentmisére ezen a napon!
SZENT ILONA
Szent Ilona, más néven Szent Heléna Nagy Konstantin császár édesanyja. Édesapja
vendéglős lehetett. A hagyomány neki tulajdonítja Jézus keresztjének megtalálását.
Amikor 306-ban Konstantin lépett a trónra, maga mellé vette a császári udvarba
édesanyját, és császárnői címet adott neki, valamint szabad rendelkezési jogot a kincstár
felett. Ekkor verették Ilona képét a pénzérmékre is.
326-ban a Szentföldre zarándokolt, bejárta a kereszténység szent helyeit,
templomokat építtetett Betlehemben, az Olajfák hegyén. A IV. század végéről való
legenda szerint a Golgotán megtalálta Jézus és a két lator keresztjeit, és a
keresztrefeszítés eszközeit is. A helyet azért nem volt könnyű megtalálni, mert az
üldözések idején egy Vénusz-szobrot állítottak föl (a Golgotán), hogy aki Krisztus
tiszteletéért odamegy, úgy tűnjék, Vénuszt tiszteli. Ezért a keresztények elkerülték a
helyet, s az már majdnem feledésbe merült. Amikor Ilona égi jel alapján rátalált a helyre,
eltávolíttatott onnan mindent, ami a pogány kultuszhoz tartozott, és a mélybe ásva (egy
sziklaüregben) megtalálták a három keresztet.
A szegekből koronát és zablát készíttetett Konstantinnak, a keresztet pedig Rómába
vitette és felépítette a Szent Kereszt bazilikát. Szintén az ő nevéhez kötik a napkeleti
bölcsek jelenleg a kölni dómban őrzött maradványainak megtalálását is.
Szentként tisztelik, ünnepe a katolikus egyházban augusztus 18-án van.
SZENT ISTVÁN KIRÁLY, MAGYARORSZÁG FŐVÉDŐSZENTJE
Augusztus 20.
Augusztus 16-án, pénteken a világ minden országában megemlékeztek Szent István
királyról. Mi, magyarok: augusztus 20-án tartjuk főünnepét. Ez az egyik legrégibb
magyar ünnepnap, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves
folytonosságának emléknapja. Uralkodása idején István még augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, akkorra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és
tartott törvény-napot. Élete végén a beteg király ezen a napon ajánlotta fel az országot
Szűz Máriának, és 1038-ban ő maga is ezen a napon halt meg.
Az ünnep dátumát
SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE: NAGYBOLDOGASSZONY
Szent László király tette át augusztus 20-ára, mert 1083-ban VII. Gergely pápa
Augusztus 15.
hozzájárulá-sával ezen a napon emeltették oltárra István király relikviáit a székesfeNagyságát és hatalmát mutatta meg Isten akkor, amikor Fiának édesanyját megóvta hérvári bazilikában, ami szentté avatásával volt egyenértékű. Szent István király ünnepéaz áteredő bűntől. Isten nagysága és hatalma nyilvánult meg abban is, hogy a Szűzanya nek megtartásáról már az 1222. évi Aranybulla első pontja is rendelkezett.
teste nem lett az enyészeté, hanem élete végeztével Isten megdicsőítette őt testben és
I. (Nagy) Lajos uralkodásától (1342-1382) kezdve egyházi ünnepként élt tovább ez a
lélekben, fölvette a mennybe, és a Világ Királynőjévé tette.
nap. István kultusza Európa-szerte elterjedt, de a királyt az egyetemes egyház nevében
A Szűzanyának ez az ünnepe azt jelzi számunkra, hogy a feltámadás után testünknek csak 1686-ban nyilvánította szentté XI. Ince pápa, ünnepnapja szeptember 2. lett. A kais része lesz az örök boldogságban. Hány embernek adott már erőt a sátántipró Szűztolikus egyház-fő azt is elrendelte, hogy Buda töröktől való visszafoglalásának évforanya alakja! Hányszor támadt a történelem folyamán az istentelenség az Asszony
dulóján az egész katolikus világ minden évben emlékezzen meg Szent István ünnepéről,
Gyermekére! Hányszor támadták meg magát a Mária-tiszteletet! Időről időre az Isten
amelyet az egyetemes egyház 1969 óta augusztus 16-án (egy nappal Nagyboldogasszony napja után) tart.
hangja érvényesült:

ANNOUNCEMENTS
+ We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30
before Mass. All are welcome to
pray with will be served after
Mass.
+ Today, August 14th, we invite
everyone to join us for breakfast
after Mass.
+ Vacation season is on, we ask
our parishioners not to forget to
attend Sunday mass. Donations
can also be mailed in. Thank you
for your continuous support.
+ On August 21st we'll celebrate the Feast of St. Stephen,
also there will be our 88th anniversary. Mass will be at 11 o'
clock followed by lunch.
+ We invite everyone who would
like to help with preparing the
lunch for the Feast of St.
Stephen’s to join us on Saturday,
August 20th at 9AM.
+ We ask that if anyone has
changed their address or phone
number, please notify the office.
+ Sunday mass intentions for our
loved ones can be requested in the
office.
+ To learn more about our events,
visit www.stephenchurch.org.

HIRDETÉSEK
+ Minden vasárnap a mise előtt rózsafűzért imádkozunk Égi Édesanyánk tiszteletére. Szeretettel
várunk mindenkit erre a közös imára.
+ Köszönjük templomtagjaink Mission Co-Op
adományát.
+ Ma, Augusztus 14. - Szentmise után nosztalgia
reggelire hívjuk a kedves híveket.
+ Augusztus 20. A Szt. István búcsúebéd
előkészítése lesz 9 órától, melyre minden önkéntest,- főleg a fiatalabbakat - szeretettel hívunk és
várunk.
+ Augusztus 21-én Szt. István király ünnepe,
Nemzeti ünnep, lesz a templomunk búcsúja.
Szeretettel hívjuk a cserkészeket, iskolásokat és
az oktatókat az ünnepi bevonulásra és
Szentmisére. Szentmise 11 órától lesz, majd
ünnepi ebédre hívjuk a kedves híveket.
+ Augusztus 28. Szentmise után sütemény és kávé
lesz.
+ Nyári szabadság ideje van, kérjük híveinket,
hogy ne feletkezzenek el a Szentmise hallgatásról,
bárhol is vannak. Templomi adományaikat posta
útján is elküdhetik. Köszönjük támogatásukat.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodába.
+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük,
jelentkezzen az irodánál.

