ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP
Ebben az évben, augusztus minden vasárnapján az Oltáriszentségről
(az Eucharisztiáról) szólnak a vasárnapi evangéliumok. Nem véletlen,
hogy Szent II. János-Pál Pápa azt írta a 3. évezred küszöbén: hogy
"Kétezer éve az Eucharisztiából él az Egyház!" Az Eucharisztiában
ünnepeljük, hogy Jézus itt maradt velünk a kenyér- és a bor színe alatt:
VELÜNK AZ ISTEN! (Iz 7,14 és Mt 1,23).
Ez történelmileg is valósággá lett az Első Karácsonykor, amikor megszületett erre
a világra Jézus Krisztus, az Üdvözítő! "Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott
a Mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és EMBERRÉ LETT!" imádkozzuk a hitvallásunkban. És Ő megígérte, hogy velünk marad a világ végéig! (Mt
28,20). Megalapította az Oltáriszentséget: testének és vérének szentségi jelenlétét ebben a
világban: és igy elérhetővé vált minden nép számára! Az örökméccsel jelzett
tabernákulumban Ő teszi Isten valódi házává templomainkat! És mi is Isten igazolt
szavára épülő hitünk fényénél vesszük tudomásul, hogy Istennek Fia jön el oltárunkra,
áldozatként a mi közösségünkbe. Őt vesszük magunkhoz a szentáldozásban és visszük
magunkkal, mint a Nagy Jelet!
A zsidók is égi jelet követelnek Jézustól: ahhoz hasonlót, mint az égből leszálló
manna volt. (Jn 6,30 és Mk 8,11). Jézus az örök élet kenyere, aki az égből, Istentől, az
örök élet birodalmából szállt alá és életet ad a világnak. És én földi-, vagy mennyei
kenyérért fáradozom? Imádkozunk-e az Irgalom Istenéhez, hogy Krisztus által táplálja
éhező lelkünket? Imádkozunk-e azért, hogy földi jólétünkért való küzdelmünk ne oltsa ki
lelkünkből az örök üdvösség utáni vágyakozást?! Tudjunk állandóan megújulni az
Oltáriszentség gyakori vétele által és kérjük Istent továbbra is imáinkban, hogy
oltalmazzon állandó pártfogásával mindannyiunkat és örök megváltására is méltók
lehessünk. A m e n.
MAGYAROK NAGYASSZONYA KÁPOLNA WASHINGTONBAN
Örömmel közöljük, hogy 2015. augusztus 29-én, délután 2:00 órakor kerül sor
Washingtonban a Magyarok Nagyasszonya-kápolna felszentelésére. A kápolna az Egyesült
Államok fővárosában, a Szeplőtelen Fogantatásról elnevezett nemzeti szentélyben lesz. Az
előkészületek és a munkálatok gyors ütemben haladnak és hamarosan elkészül a kápolna.
Sok magyar közösség és egyén már készül az ünnepi napra. Mindenkit szeretettel
hívunk és várunk erre a szép alkalomra! Bíztatunk mindenkit, hogy egyénileg vagy
csoportosan szervezze az utazást. Jó lenne, ha minél többen együtt lennénk, mivel a kápolna
felszentelését Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és Donald Wuerl
washingtoni bíboros, érsek végzi majd. A dátum és az időpont nem változik! A bazilika
pontos címe a következő:
Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception
400 Michigan Avenue NE, Washington, DC 20017

Szíves információt adok: Fr. Kiss G. Barnabás OFM
Tel: 313-842-1133 vagy sztkereszt@comcast.net
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AUGUSZTUS 2 - ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Aug 2 10:00AM
Aug 9 10:00AM

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Saller Márta

Katona Család

Ft. Siklódi Sándor

Templomunk hívei

Saller Márta

Szabó Terike és Családja

Válaszos zsoltár: Mennyei kenyeret adott nékik az Úr.
Énekek: 220-1, 220-4-5, 114, 131, 306, 286.
MISSION STATEMENT
St. Stephen King of Hungary Church serves
the spiritual needs of all Catholics in our
neighborhood, regardless of ethnicity, and
also welcome all Hungarians who want to
pray in their language and keep their
cultural traditions alive!

PARISH COLLECTIONS
July 26th: $ 810.00
Vigil light: $ 320.00
Please support your Parish!
May God bless your generosity!

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and
friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace:
Baksay István, Vajda Rudi, Mátyás Mária, Mátyás Károly, Joseph Toth,
Mrs. Maureen Simonyi, Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József,
Megyeri Piroska, Neubauer Jószef, Babochay András, Jurasits Mária,
Rigácz Rózsika, Krémer Klára, Krémer Sándor.

ANNOUNCEMENTS
+ We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30 before Mass. All are welcome to pray
with us.
+ Confession time is available before mass on Sunday.
+ Fr. Maciej is on vacation. We
welcome again Fr. Attila Honti
from Poland. He will be here until
the end of this month and will say
the mass in Hungarian.
+ Today, August 2nd after mass,
all are invited to a breakfast in
memory of Losonszky Gabriella,
ofered by Sedon Gabriella and
Harmath family.
+ On August 9th, there will be a
second collection, benefiting the
missions.
+On August 23rd, we’ll celebrate
St. Stephen’s Feast Day. Mass
will be at 11:00AM, followed by
lunch. More information could be
found on the flier. The RSVP deadline is August 20th.
+ We ask that if anyone has
changed their address or phone
number, please notify the office.
+ Summer vacation season has
begun, please do not forget about
Sunday mass wherever you may
go. Please mail your church donations to our parish address.
We wish everyone a pleasant vacation, and wish safe travels to
all.
+ To learn more about our events,
visit www.stephenchurch.org.

HIRDETÉSEK
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt. Mindenkit szeretettel hívunk a
közös imádságra.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise
előtt!
+ Augusztusban Honti Attila atya mondja a
miséket magyar nyelven, így Szt. István ünnepén
magyar ünnepi szentmise lesz 11 órai kezdettel.
Szeretettel köszöntjük Attila atyát körünkben.
+ Ma, Augusztus 2, Szentmise után reggelire
hívjuk a kedves híveket. A reggelita Harmath
Család és Sedon Gabriella ajándékozza
Losonszky Gabriella emlékére.
+ Augustus 9 - én, Missziós Vasárnap lesz Mission CO-up -. Nagylelkű adományaikat előre
is köszönjük.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodában.
+Augusztus 23-án - SZT. ISTVÁN KIRÁLY
TEMPLOM BÚCSÚJA. Szentmise 11 órakor,
majd díszebéd. Az ünnepi bevonulásra szeretettel
hívjuk az Egyesületek képviselőit, az Iskolá-sokat
és a Cserkészeket. Az ebédre a jelentkezési
határidő - csekkel együtt - Augusztus 20. Helyi
jegyárusítás NEM LESZ. Bővebb információért
kérjük hívják Mócsán Ilikét: 773-736-9156, Katona
Marikát 773-704 - 5050-es számon., vagy a
Templom irodáját.
+ Megkezdődött a nyári vakáció ideje, kérjük ne
feletkezzenek el Szentmisét hallgatni bármerre
vannak. Templomi adományaikat kérjük
postázzák templomunk címére. Kellemes
nyaralást, biztonságos utazást kivánunk mindenkinek.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekinthetik: www.stephenchurch.org

OUR HUNGARIAN
KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
COMMUNITY AND HERITAGE
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki
+ If you would like to rent the
Mindszenty Hall for private events, szeretné Templomunk Mindszenty termét
we ask that you stop by the office at rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze
szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt
least three weeks before the retemplomunk irodájában, vagy hívja a Temquested date.
plomot.
+ If you would like to know more
+ Ha szeretne tudni a városunkban történő
about Hungarian events taking place
magyar eseményekről, programokról, a
in our area, please visit:
www.chicagohungarians.com web oldalon minchicagohungarians.com for more information.
denezekről tájékozódhat.
ANGYALOS BOLDOGASSZONY - Szeráfi Szent Ferenc atyánk különösképpen
szerette a Boldogságos Szüzet. Ezért kedvelte ezt az épületet, amelyet Angyalos Boldog
asszonynak, vagy másképpen Portiunculának neveznek. Ott rakta le a Kisebb Testvérek
Rendjének alapjait, onnét indította el a klarisszákat, és földi pályáját is ott fejezte be
boldogan. A hagyomány szerint ebben a kis templomban nyerte el Szent Ferenc atyánk a
teljes búcsút, amelyet a pápák megerősítettek és más templomokra is kiterjesztettek. Ennyi
sok jótétemény után még arra is engedélyt kapott a Rend, hogy a liturgiában megünnepelje
augusztus 2-án a Portiuncula búcsút.
VIANNEY SZENT JÁNOS - Augusztus 4-én, kedden Ars szentéletű plébánosát,
Vianney Szent János áldozópapot ünnepeljük. Egyszerűsége, önmegtagadó élete,
szelídsége s főként a gyóntatásban mutatkozó bölcsessége sokakat megtérített. A papok
egyik védőszentje. 1859-ben halt meg.
HAVAS BOLDOGASSZONY - Augusztus 5-én, szerdán emlékezünk a római Máriafőtemplom (Santa Maria Maggiore) fölszentelési ünnepére. Liberius pápa építtette 366ban, azon a helyen, amelyet – legenda szerint – e napon hó borított: így jelentette meg
előre álomban az Isten annak az idős házas-párnak, akik vagyonukat egy Mária-templom
építésére akarták áldozni. Innen az ünnep neve.
URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA - Augusztus 6-án, csütörtökön ünnepeljük ezt a szép na
-pot. Az Úr Jézus Péter, János és Jakab apostolok előtt felfedi isteni dicsőségét.Az Ószövet
-ség tanúskodik, Mózes és Illés alakjában arról, hogy ő a Messiás, az Atya hangja pedig a
Fiúnak jelenti ki őt. Jézus ezzel előkészítette tanítványait, hogy ne botránkozzanak majd
meg szenvedésén. Ő a kereszten is Isten Fia, de az égi dicsőségben is megmarad Feltámadottnak. Az ünnepet – korábbi előzmények után – III. Kallixtusz pápa rendelte el 1457-ben
(a déli harangszóval együtt) Hunyadi János nándorfehérvári diadalának emlékére.
SZENT DOMONKOS - Augusztus 8-án, szombaton ünnepeljük Szent Domonkos
áldozópapot. Spanyol származású. Mint kanonok, küzdött a tévtanítások ellen. Az albiak
eretneksége ellen prédikációival és élete példájával eredményesen dolgozott. Erre a
munkára társakat is toborzott maga mellé, és 1216-ban megalapította a „prédikáló
testvérek rendjét”, a domonkosokat, amely a katolikus tudományosság és igehirdetés terén
múlhatatlan érdemeket szerzett. 1221-ben halt meg, Bolognában van eltemetve.

