ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
Jézus a mai evangéliumi tanításában nem konkrét asztalszabályokat,
viselkedési előírásokat és illemszabályokat, hanem helyes életszemléletet,
és helyes lelkületet tanít. A mennyei jutalom nem azt jelenti, hogy földi
életünkben jó pontokat kell gyűjtenünk, amelyeket földi életünk végén
Istennek felmutatva, az Ő örök országában jutalmat kapunk. Nem. Csak az
léphet be a mennyei örök hazába, vagyis Isten Szívébe, aki itt a földön szeretetben élt.
A vendégek ültetése a vendéglátás egyik szakterülete. Nemzetközi és diplomáciai
találkozókon és rendezvényeken "protokollnak" mondják. De van "Mennyei-Protokoll"
is: Istennek, Aki "nem személyválogató" más az ültetési rendje! Isten ÖRÖK
IGAZSÁGA egészen más, mint az emberek által megfogalmazott igazság! A MennyekOrszágának természetfeletti értékrendje egészen más, mint az emberek földi
értékrendje! Isten természetfeletti értékrendje a SZERETET! És ennek a
SZERETETNEK nem az a lényege, hogy hol fogunk ülni Isten örök asztalánál, hanem
hogy bejutunk-e Isten örök lakomájára!? Ott minden "hely" egyenlő, ott boldogok
leszünk az "utolsó helyen" is !
A "legutolsó helyet elfoglalni" azt jelenti, hogy alázatosnak kell lennünk.
Világosan kell látnunk, hogy amink van, és amik vagyunk, azt kaptuk: Istentől,
szüleinktől, tanítóinktól és életünk fontos embereitől. Azért kaptuk, hogy bőkezűen
továbbadjuk.
Az evangélium másik tanítása pedig az, hogy az az ember nagy igazán, aki
tudatában van kicsinységének: tudja, hogy mindent ajándékba kapott!
A "sántákat és bénákat meghívni" azt jelenti, hogy legyünk önzetlenek! Ne
várjunk viszonzást! Legyünk nagylelkűek és bőkezűek. És kérjük Istentől a
Nagylelkűség Kegyelmét: elismerve kicsinységünket tudjunk nagyok lenni és a kapott
jókért tudjunk hálásak lenni és egész keresztény életmódunkat szolgálatnak tekinteni,
nem feledve, hogy Isten előtt minden ember egyenlő! A m e n.
KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VÉRTANÚSÁGA
Az Úr előhírnöke börtönbe került, mert megrótta az ifjabb Heródes fejedelmet
házasságtörő kapcsolata miatt. Heródiás, a fejedelem bűntársa követelte lefejezését.
János betöltötte küldetését, s miután előbb tanúságot tett Krisztusról a Jordán partján,
most hozzáadja a vérével megpecsételt tanúságot is. Így lett az igazság vértanúja. Erre
emlékezünk hétfőn, augusztus 29-én. Az ünnep antifónája így dicsőíti őt a középkori
zsolozsmában: „János, az erények iskolája, az élet tanítómestere, a szentség formája, az
igaz élet normája, a szüzesség tükre, a meg-térés útja, a hitnek szabálya; János
‘nagyobb a többi embernél’, angyalokhoz méltó, a próféták elnémulása, a világ
fáklyája, a Bíró hírnöke, az Úr tanúja: íme, halálra adatik a házasságtörőnek kedvéért, a
parázna táncának jutalmául.”
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Nap/Day

Idő/Time

Aug 28

10:00AM

Sept 4

10:00AM

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Maureen Simonyi

Katona Család

Fr. Kamp halálának 5. évfordulója

Templomunk hívei

Híveinkért

Válaszos zsoltár: Jóságodban Istenünk,

hajlékot készítesz a szegénynek.
Énekek: 257, 123, 120, 118, 150, 306, 168.
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 21st: $ 2,129.00
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 Károly, Joseph Toth,
Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József, Neubauer Jószef,
Babochay András, Jurasits Mária, Krémer Klára, Szabó Terike,
Mákos Anna .

ANNOUNCEMENTS

+ We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30 before
Mass. All are welcome to pray.
+ Confession is available before mass
on Sunday.
+ We thank all those who contributed
in any way to last weeks feast celebration.
+ Today, coffee and pastries will be
served after the mass.
+ On September 4th, the Free Hungarian Reformed Church will held
their annual Picnic at Bunker Hill Forest Preserve. Everyone is invited to attend.
+ On September 10th, there is a
“Taste of Hungary” picnic at the Norridge Ref. Church, held by the Hungarian Association
+ On September 18th, there will be a
second collection during mass benefiting the seminarians. Please pray for
seminarians and be generous with your
donations.
+ For mass intentions, please call or
stop by the office.
+ We ask that if anyone has changed
their address or phone number, please
notify the office.
+ To learn more about our events,
visit www.stephenchurch.org.

HIRDETÉSEK
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt 9:30-kor. Mindenkit szeretettel
hívunk a közös imádságra.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise előtt!
+ Köszönet mindenki áldozatos munkájáért,
amivel széppé és ünnepélyessé tették templomunk búcsú ünnepét. Isten fizesse meg!
+ Ma, Szentmise után sütemény és kávé várja
a kedves híveket.
+ Szeptember 4-én, a Szabad Magyar
Református Egyház tartja évi nagy Piknikjét.
Mindenkit szeretettel hívnak.
+ Szeptember 10-én, a Magyat Társaság
szervezésében lesz a”Taste of Hungary “ a Norridge-i Ref. Egyháznál, mindenkit szeretettel
hívnak.
+ Szeptember 18. - A Szentmisén 2. gyűjtés
lesz a Szemináriumok javára. Világszerte kevés
a pappá szenteltek száma, imádkozzunk papi
hivatásokért. Adományaikat előre is köszönjük.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodában.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik:
www.stephenchurch.org

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi
Tánccsoport első tanítási napja, szombaton, szeptember 17-én

lesz.

További dátumok: Október 01. és 22.
November 05. és 12.
December 3. és 10.

"Oh Lord it's hard to be humble when you're perfect in every way. I can't wait to look in the
mirror 'cause I get better looking each day. To know me is to love me."
The words to that song by Mac Davis came to mind as I reflected upon the scripture readings for
this Sunday. Some people find it hard to be humble. Pride and an over-inflated ego puff the person up
who does not recognize that all goodness comes from God and God alone. Such a person thinks he or
she is solely responsible for their own positive attributes and blessings. We find it embarrassing to be
around vain and egomaniacal people. Anything we have, whether it has to do with our looks, our intelligence, our athletic ability or anything else is a gift from God that we are to use humbly to live out
our lives as charitable and prayerful people of faith for the greater honor and glory of God. That is
why God gives us good things: to remind us he loves us and to give us the tools we need to build his
Kingdom on earth.
God says to each one of us through the prophet Sirach, "My child, conduct your affairs with humility, and you will be loved more than a giver of gifts. Humble yourself the more, the greater you
are, and you will find favor with God." Humility doesn't just make us right with God, it also makes us
right with people. We are to go through life not calling attention to ourselves but calling attention to
God and inviting others into a deeper relationship with God.
Jesus never minced any words. Can you imagine being invited to a dinner party and at the very
beginning confronting the guests on their behavior? Here was Jesus invited to dinner by this powerful
and influential religious leader and he admonished him and his fancy guests by telling the people who
were sitting in the places up front that they should have the humility to allow others to take those seats
ahead of them. Then he tells his host that instead of inviting all of these rich and powerful people he
should have gone out to the streets and found poor people and sick people to come enjoy the feast.
Why would Jesus say this? Because it was exactly what he was doing himself. There is a saying:
"Jesus came to comfort the afflicted and to afflict the comfortable". Indeed, Jesus showed us how to
avoid self-centeredness and to choose humility. It is not just a suggestion but it is to be our way of life
if indeed we stand a chance of approaching the glorious destination of heaven referred to in the reading from Hebrews.
The scripture readings for today remind me of another quote more appropriate than the first one.
This one is from Mother Teresa of Calcutta who certainly practiced what she preached. May we follow her example of humility in the manner of Jesus Christ through these directives:
1. Speak as little as possible about yourself.
2. Keep busy with your own affairs and not those of others.
3. Avoid curiosity.
4. Do not interfere in the affairs of others.
5. Accept small irritations with good humor.
6. Do not dwell on the faults of others.
7. Accept censures even if unmerited.
8. Give in to the will of others.
9. Accept insults and injuries.
10. Accept contempt, being forgotten and disregarded.
11. Be courteous and delicate even when provoked by someone.
12. Do not seek to be admired and loved.
13. Do not protect yourself behind your own dignity.
In God's love,
14. Give in, in discussions, even when you are right.
Father Michael Knotek
15. Choose always the more difficult task.
We had a wonderful celebration of the Feast of St. Stephen, King of Hungary last Sunday. I thank
all of you who attended the Mass and banquet. A special expression of appreciation for all of those
who cleaned, cooked, set up and cleaned up afterwards. It was a great experience of the vitality of our
faith community. Someone told me last week that I am now an "honorary Hungarian". I was truly
touched by that honor. That indeed is a compliment I take to heart! However, I won't let it go to my
head lest I defy everything I wrote about humility above.
May we continue to recognize all of our blessings as gifts from God and use them for God's
greater honor and glory! Have a blessed week!

