
 

 

Évközi 21. Vasárnap  
     OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből Szent István király intelme: Járjunk az 
igaz úton. 
     Hallgasd meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor megsokasodnak életed esztendei. 
Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, amelyen vezetlek. Semmi sem 
gátolja lépteidet, amikor jársz, és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg. Tartsd 
meg intelmemet, ne tágíts tőle! Őrizd meg, hiszen ez a te életed! Ne lépj a gonoszok ös-
vényére, és a gonosztevők útján ne járj!  Hagyd el s ne menj rajta tovább, kanyarodj el 
tőle, úgy folytasd utadat! Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása, amely egyre 
világosabb, míg fényes nappal nem lesz. A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka, ma-
guk sem tudják, miben botlanak meg. Fiam, figyelj szavaimra, nyisd ki füledet a 
beszédeimre! Ne téveszd el őket soha a szemed elől, és őrizd meg a szíved közepében! 
Mert élet annak, aki megleli őket, gyógyulás az egész testének. Nagy gonddal őrizd a 
szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Tartsd távol magadtól a száj hamisságát, 
távolítsd el az ajkak álnokságát!  Egyenest előre nézzen a szemed, legyen egyenes a sze-
med pillantása.  Egyengess sima utat a lábadnak, legyenek biztosak mind az útjaid. Se 
jobbra, se balra ne térj le az útról, és a gonosztól tartsd távol a lábad. Ez az Isten igéje. 
       SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Öltsétek maga-
tokra az új embert, aki Istenhez hasonló! 
      Testvéreim!   Azt mondom nektek, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban: Ne éljetek 
úgy, mint a pogányok, akik hiábavalóságokon jártatják az eszüket. Elméjükre sötétség 
borult, elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük 
megátalkodottságának következménye. Lelkileg eltompulva kicsapongásra adták magu-
kat, és kapzsiságból mindenféle ocsmányságot művelnek. 
     Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattok, és megta-
nultátok, hogy az igazság Jézusban van. Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek 
le a régi embert, akit a csalóka vágyakozások romlásba döntenek. Újuljatok meg lélekben 
és érzéseitekben! Öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban 
szent teremtmény. Ez az Isten igéje. 
       ALLELUJA - Ha megmaradtok tanításomban, valóban az én tanítványaim lesztek, * 
megismeritek az igazságot, s az igazság tesz szabaddá titeket.  
       † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Az okos ember a házát sziklára építette. 
      Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:  Mindaz, aki meghallgatja szavaimat 
és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. 
Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt 
össze, mert sziklára épült. 
     Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez 
hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, 
nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. 
     Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy 
tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igéi. 
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SZT. ISTVÁN KIRÁLY 

      In your prayers, please remember these parishioners or relatives 

and friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing 

grace:   Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, 

Bajzek Erzsébet, Lakatos Éva. 
 

Nap/Day Idő/Time Miseszándék/Intention Kéri/Requested By 
Aug 22 11:00AM HAZÁNKÉRT  /  OUR HOMELAND  

Aug 29 10:00AM 
Consider a prayer for Hungarian  /Dr. Melitta Gratzer 

Covid victims around the Word  

 Énekek számai:  232, 293, 122, 294/A, 144, 306, 284.   
 

 VÁLASZOS ZSOLTÁR: Légy áldott,  

                                           Szent István király!  

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  

August 15th : $ 882.00 

   Please support your Parish!  

May God bless your generosity!                           



 

 

Szent István király, Magyarország fővédőszentje   

 

     ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN APOSTOLI KIRÁLY, KI A MAGYAR 

NÉPNEK HAZÁT ADOTT, ÉS KI ELEINKET KRISZTUS HITÉRE ÉS A BOL-

DOGASSZONY TISZTELETÉRE ELVEZETTE, HITVALLÓ KATOLIKUS 

URALKODÓ… (augusztus 20.) 

     Aki 970. táján született valahol a Magyar Fejedelemségben és 1038. augusztus 15-én 

halt meg Esztergomban, a Magyar királyság-

ban... 

     Már életében szentek egész serege vette 

körül: nevelője Prágai Szent Adalbert vértanú 

püspök volt, felesége, Boldog Gizella királyné, 

sógora, vagyis Gizella testvére Szent II. Hen-

rik német-római császár, fia Szent Imre her-

ceg, fiának nevelője Szent Gellért vértanú 

püspök... 

     Szent László király 1083. augusztus 20-án 

pápai engedéllyel, emeltette őt oltárra, fiával 

Szent Imre herceggel és annak nevelőjével, 

Szent Gellért vértanú csanádi püspökkel együtt... 

     Ami azonban a magyar népet leginkább megindította és a keresztény élet elfogadására 

bírta, az Szent István példás vallásossága és ennek megfelelő életmódja volt. Ehhez járult 

családja kimagasló példaadása, amelyet hitvese, Boldog Gizella és fia, Szent Imre 

nyújtott. Így történt, hogy az a nép, amelyet egykor „a keresztények ostorának” tartottak, 

a hithirdetők munkája révén olyan nemzetté vált, amely mint a kereszténységnek 

századokon át hűséges követője, a hit bátor védőjének kitüntető nevét érdemelte ki. 

(részlet VI. Pál pápa apostoli leveléből, amelyet az Egyház Magyarországon történt 

alapításának s egyben Szent István születésének és megkeresztelésének ezredik jubileuma 

alkalmából írt) 

          Könyörögjünk! 

      Istenünk, te Szent István királyt itt a földön or-

szágunk koronájával ékesítetted, és szentjeid közé 

emelted.  

      Add, kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője 

volt hazánkban, legyen Egyházad védelmezője a men-

nyben.  

      A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 

egységben,  Isten mindörökkön-örökké. Ámen                      (Világos Miklós-Facebook) 

 

 

ANNOUNCEMENTS  
 + We are praying the rosary every 
Sunday morning at 9:30 before Mass. 
All are welcome to join us in prayer. 
+ Today, August 22st we celebrate the 
Feast of St. Stephen. We welcome you 
All to celebrate the favorable decision 
from the Archdiocese, allowing us to 
remain a mission community. The 11 
o' clock Mass is  followed by lunch. 

+ Next Sunday, August 29th, the 

Hungarian Club will hold their annual 

picnic. Everyone is invited to attend. 
+ 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. 
+ It is vacation season, and we ask our 
parishioners not to forget to attend Sun-
day mass. Donations can also be mailed 
in. Thank you for your support.  
+ To learn more about our events, visit 
www.stephenchurch.org. 

HIRDETÉSEK  
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 
Szentmise előtt 9:30-kor. Imádkozzunk együtt 
a Szentmise előtt, kérjük közbenjárását, 
segítségét családunkra, mindennapi életünkre. 
+ Ma, Augusztus 22-én szeretettel köszöntjük 

a megjelenteket, akik velünk együtt ünneplik 

temlomunk névadójának, Szt. Istvánnak  és 

egyben Államalapításunknap ünnepét. 
+ Szabadság ideje van, kérjük híveinket, hogy 
ne feletkezzenek el a Szentmise hallgatásról, 
bárhol is vannak. Templomi adományaikat 
posta útján is elküdhetik. Köszönjük 
támogatásukat.  
+ Jövö vasárnap, augusztus 29. lesz a 

Magyar Klub évi nagy piknikje. Szeretettel 

hívnak mindenkit. 
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefon-
száma megváltozott, jelentse be az irodába.  
+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, 
jelentkezzen az irodánál. 
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket 
megtekinthetik: www.stephenchurch.org. 

SZENTJEINK 
        Szent Mónika ünnepét pénteken, augusztus 27-én tartjuk. Szent Ágoston 
édesanyja, aki fia megtérését évtizedes imádságával könyörögte ki.  387-ben halt meg. 
       Szent Ágoston püspök és egyháztanító ünnepe szombaton, augusztus 28-án lesz. A 
négy nagy nyugati egyházatya egyike. Afrikában született, viharos ifjúságát Karthagó-
ban, majd Rómában élte, különböző filozófiai iskolákhoz csatlakozva. 387-ben 
Milánóban Szent Ambrus püspök segítségével jutott el a keresztény hitre. Pap lesz, 
majd Hippó püspöke Afrikában. Hatalmas irodalmi életműve a keresztény nyugatnak és 
az Egyháznak leggazdagabb öröksége. Ágoston a keresztény szellemiségnek sok 
évszázadokon át példaképe, ösztönzője és táplálója. Meghalt 430-ban. 

SZALÉZI SZENT FERENC: A KERESZT 
       Azt a keresztet, ami most annyira nyomja a válladat, mielőtt elküldte volna hozzád 
az Úr, mindenható szemével megvizsgálta, szerető irgalmával átmelegítette, mindkét 
kezével méregette, vajon nem nagyobb-e, nem nehezebb-e a te számodra, mint 
amennyit elbírsz? Aztán megáldotta, szent kegyelmével, irgalmával megillatosította, 
reád és bátorságodra tekintett, és így érkezik a mennyből a Kereszt, mint Isten 
köszöntése, mint a te Istened szeretetének irgalmas ajándéka. 

Szent István király, Magyarország fővédőszentje   
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