Évközi 22. vasárnap
OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből.
Fiam, alázattal vidd végbe tetteidet, és jobban szeretnek majd, mintha adakoznál. Nagy
vagy? Annál inkább alázd meg magadat, akkor majd kegyelmet találsz Istennél. Mivelhogy
igen nagy az Isten hatalma, tiszteletben tartják az alázatosak. Nincs gyógyír a gőgös embernek sebére, a gonoszság vert benne gyökeret, és nem is veszi észre. A bölcs szív nyitva
áll a bölcsek szavának, s a figyelmes fül bölcsességre vágyik.
Ez az Isten igéje.
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SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Testvéreim!
Ti nem kézzel tapintható hegyhez, és lobogó tűzhöz járultatok, sem sűrű homályhoz,
sötétséghez, sem forgószélhez, harsonazengéshez vagy mennydörgő szózathoz, amelynek
22nd Sunday in ordinary Time
hallatára (a zsidók) könyörögni kezdtek, hogy ez a hang ne szóljon tovább hozzájuk.
Idő/Time
Miseszándék/Intention
Kéri/Requested By
Nem, ti Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az Nap/Day
angyalok ezreihez, az égben számon tartott elsőszülöttek ünnepi sokadalmához és gyüleBetegeinkét / Our sick Parishioners
kezetéhez, mindnyájunk bírájához, az Istenhez, a tökéletes igazak lelkeihez, az új szövetség Aug 28 10:00AM
közvetítőjéhez, Jézushoz.
Tamás Ibolya
Ez az Isten igéje.
Domokos János és Mária /

AUGUSZTUS 28 - ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP

Sep 4

ALLELUJA
Jézus mondja: † „Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok
és alázatos szívű.”
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből.
Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott
nekik.
„Amikor lakomára hívnak – kezdte –, ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak
közt nálad előkelőbb is. Ha ez megérkezik, odajön, aki meghívott titeket, és felszólít: »Add
át a helyedet neki.« És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod.
Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a
házigazda odajön, így szóljon hozzád: »Barátom, menj följebb.« Milyen kitüntetés lesz ez
számodra a többi vendég előtt! Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki
pedig magát megalázza, azt felmagasztalják.”
Ekkor a házigazdához fordult: „Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, mert azok is meghívnak és
viszonozzák neked. Ha lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat.
Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te azonban az igazak feltámadásakor
megkapod jutalmadat.”
Ezek az evangélium igéi.

10:00AM

Memory of my Parents

és Családja

Énekek számai: 232, 220, 114, 135A, 306, 284.
VÁLASZOS ZSOLTÁR:

Jóságodban Istenünk,
hajlékot készítesz a szegénynek.
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 coll.: $ 3,185.00
Vigil light: $ 83.00
Isten fizesse meg templom
tagjaink nagylelkű adományát!
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:
Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Bajzek Erzsébet.

KERESZTELŐ SZENT JÁNOSVÉRTANÚSÁGA – augusztus 29.

ANNOUNCEMENTS
+ We will be praying the rosary every
Az ünnep neve: Szent János fővétele. A keleti egyház Keresztelő Szent János iránti tiSunday morning at 9:30 before Mass.
sztelete nyilvánul meg abban is, hogy fogantatásának (szeptember 24.) és születésének All are welcome to pray with will be
served after Mass.
(június 24.) ünnepe mellett megemlékezik lefejezéséről is. A IV. század közepén
+ Thank you to all who helped make
Keresztelő János maradványait Szebasztéba (Szamaria) vitték, és ott templomot szenteltek tiszteletére.A vértanúság ünnepe a VII. században gall-frank közvetítéssel került a our St. Stephen’s celebration a success
through their hard work. A special
római naptárba. Keresztelő Szent János asszonyok szülöttei közül a legnagyobb, aki
thanks to Fr. Skerl for the Hungarian
Jézus előfutára volt, meghirdette eljövetelét. A nép nyelvén: Nyakavágó János, a szemass.
gedi öregek ajkán: Nyakavesztő János, az Érdy- és Lányi-kódexben: Szent János nyaka- + Today, August 28th, coffee and pasvágása a mai emléknap elnevezése.
tries will be served after Mass.
+ Today, August 28th, the Hungarian
NAGY SZENT GERGELY - szeptember 3
Club will held their annual picnic at
LaBagh Woods, Grove #1, everybody
Az antik kultúrán nevelkedett rómaiak utolsó nemzedé-kéhez tartozik a ma ünnepelt egyis welcome to attend.
háztanító, Gergely pá-pa, akit az utókor a „nagy” névvel illet. Noha az utolsó római és
+ On September4th, we invite everyelső középkori pápát liturgikus reformjai és a nevéhez kötött gregorián zene tette
one for breakfast after Mass. There
halhatatlanná, koranak egyik legnagyobb hatású vezetője volt. „Isten konzuljának”
will be special Hungarian donuts,
szellemisége Európa mai arculatát is formálta.
made by Ibolya Tamás.
+ On September 11th, coffee and pasKözigazgatási pályán kezdte, Róma prefektusa volt. Lemondott tisztségéről, visszavonult
tries will be served after Mass.
atyja palotájába, amelyet kolostorrá alakított. Diakónussá szentelése után a pápa állandó
+ On September 18th, the Kapusi and
követe lett a konstantinápolyi császári udvarban. A Tiberis 589-ben elöntötte Rómát,
Ginis family will have a memorial
járvány pusztított, a pápa is életét vesztette. A római nép és a klérus Gergelyt látta alkalmass for Éva Lakatos. Éva was a lonmasnak a pápai szék betöltésére. „Isten szolgáinak szolgájának” sikeres gazdaságpolitime, hard working supporter of our
church. The family invites friends and
tikája mellett gazdag a liturgikus és irodalmi hagyatéka. 854 levél maradt fenn tőle. A
acquaintances for the lunch together.
középkor legolvasottabb szerzője volt. VIII. Bonifác negyedikként a nagy nyugati egyházatyák közé sorolta. Az első szerzetes-pápát 590. szeptember 3-án szentelték püspökké. A + We ask that if anyone has changed
naptárreform óta ezen a napon ünnepeljük. 1969 előtt temetése napján, március 12-én em- their address or phone number, please
notify the office.
lékeztek meg róla, mint a tudósok, tanítók, tanárok, tanulók, diákok, iskolák védőszent+ Sunday mass intentions for our
jéről. A középkorban a Gergely-nap iskolai ünnep volt, gyermekdalaink tükrözik a
loved ones can be requested in the ofhagyományt. A név népszerűsége miatt eredeti helyén, március 12-én szerepel.
fice.
Patronátusa alá tartoznak a kóristák, kórusiskolák, énekesek, zenészek, kőművesek,
+ To learn more about our events, visit
gombkötők, paszomántosok. Ünnepe: szeptember 3.
www.stephenchurch.org.
HIRDETÉS
Idős feleségem mellé keresek részidős ápolót. Érdeklődők hívják Dr. William
Bretz telefonszámát: 937-477-7539 vagy gwbretz@gmail.com, e-mailen is
kapcsolatban kerülhetnek.

HIRDETÉSEK
+ Minden vasárnap a mise előtt rózsafűzért
imádkozunk Égi Édesanyánk tiszteletére. Szeretettel várunk mindenkit erre a közös imára.
+ Hálás köszönet minden önkéntesnek, akik
munkájukkal sikeressé tették Szt. István
ünnepségünket. Külön köszönet Skerl atyának
a magyar nyelvű miseszolgáltatásért.
Isten fizesse meg mindnyájuk munkáját!
+ Ma, Augusztus 28. - Szentmise után
sütemény és kávé lesz.
+ Ma, Augusztus 28-án lesz a Magyar Klub
évi nagy Piknikje a LaBagh Woods, #1 piknik
helyen. Szeretettel hívnak mindenkit.
+ Szeptember 4. - Nosztalgia reggelire hívjuk
a kedves híveket Szentmise után. Szept. 4. A
nosztalgia reggeli kiegészítő meglepetése a
csőröge fánk lesz, melyet Tamás Ibolya
készít a megjelenteknek.
+ Szeptember 11. - Sütemény és kávé várja a
híveket Szentmise után.
+ Szeptember 18. - Ezen a vasárnapon Emlékmisét tart a Kapusi és Ginis család Lakatos Éva
emlékére. Éva templomunk hűséges és
keményen dolgozó tagja volt. Szentmise után a
család szeretettel hívja barátait és ismerőseit a
közös ebédre.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodába.
+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük,
jelentkezzen az irodánál.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephechurch.org.

