
 

 

Évközi 22. Vasárnap  
        OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből 
      Mózes ezt a beszédet intézte a néphez: „És most halld, Izrael, azokat a parancsokat és 
törvényeket, amelyeknek megtartására tanítalak, hogy éljetek és bevonulva elfoglaljátok 
azt a földet, amelyet az Úr, atyáitok Istene ad nektek. Ahhoz, amit mondok, ne tegyetek 
hozzá semmit és ne is vegyetek el belőle, hanem tartsátok meg az Úr, a ti Istenetek paranc-
sait, amelyeket adok nektek. Tartsátok szem előtt és kövessétek őket! 
     Így tesztek szert bölcsességre és okosságra azoknak a népeknek szemében, amelyek 
hallanak ezekről a törvényekről. Azt fogják mondani: Valóban bölcs és okos nép ez a nagy 
nemzet! Mert hát hol van olyan nagy nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint 
hozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá folyamodunk? És hol van még egy 
olyan nagy nép, amelyiknek oly tökéletes parancsai és szabályai volnának, mint ez az 
egész törvény, amelyet ma elétek tárok?” Ez az Isten igéje. 
        SZENTLECKE Szent Jakab leveléből 
      Testvéreim! 
      Minden jó adomány és minden ajándék felülről van, a világosság Atyjától száll alá, 
akiben nincs változás, és még árnyéka sincs a változásnak. Szabad akaratból hívott minket 
életre az igazság igéjével, hogy teremtményeinek mintegy az első termése legyünk. Fogad-
játok ezért tanulékony lélekkel a belétek oltott tanítást, amely képes megmenteni lelkete-
ket. A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok 
meg. Az Isten és az Atya szemében ez az igazi, tiszta vallásosság: Meglátogatni nyo-
morukban az árvákat és az özvegyeket, és tisztának maradni a világtól. Ez az Isten igéje. 
         ALLELUJA 
       Mennyei Atyánk életre hívott bennünket az igazság igéje által, a teremtett világ színe 
javának rendelt minket.  
         † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből 
      Abban az időben összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó Jeruzsálem-
ből. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan, kézzel eszi a ken-
yeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem 
mossák a kezüket könyékig, így tartják meg az ősök hagyományait. És ha piacról jönnek, 
addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. S még sok más hagyományhoz is ragasz-
kodnak: így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez. 
      A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: „Miért nem követik tanítványaid az 
ősök hagyományait, miért étkeznek tisztátalan kézzel?” Ezt a választ adta nekik: 
„Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok Izajás, amint írva van: »Ez a nép ajkával tisztel 
engem, ám a szíve távol van tőlem. Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek 
csak emberi parancsok.« Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyomán-
yokhoz ragaszkodtok.” 
      Majd ismét magához szólította a népet, és így szólt: „Hallgassatok rám mindnyájan, és 
értsétek meg: Kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetné. Hanem 
ami belőle származik, az teszi az embert tisztátalanná. Mert belülről, az ember szívéből 
származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kap-
zsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok 
rossz mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert. Ezek az evangélium igéi. 
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  AUGUSZTUS 29 -Évközi 22. Vasárnap  
22nd Sunday in ordinary Time 

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

Sept 5 10:00AM Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus  

 Énekek számai:  229, 229 5-6, 139, 140, 144, 306, 195. 
 

 VÁLASZOS ZSOLTÁR: Uram,  

                      ki lakhat a te hajlékodban?                  

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 22nd : $ 2,187.00 

   Please support your Parish!  

May God bless your generosity!                           



 

 

Évközi 22. vasárnap – Gondolatok az evangéliumhoz 
       A hívők közössége minden vallásban szimbólumok, gesztusok, rítusok, szokások s 

még megannyi emberi alkotás sűrű szövedékében őrzi a maga istenségét, az egyedül 

Szentségeset. Mondhatni, ösztönös magatartás ez. Sövénykerítést hozunk létre, amely-

nek segítségével elkülönítjük a szentet és a profánt, a bentet és a kintet. Védelem ez és 

tisztelet, elkülönítő önazonosság és erőt adó, kézzel fogható támasz, akárcsak egy család 

megszokott benső életrendje vagy rögzült ünnepi szertartásai. 

     Jézus mégis a kritika hangján szólal meg, hiszen az ószövetségi választott nép sar-

jaként ő maga is szembesül a nagy nehézséggel. Az átörökített hagyományok gyökerénél 

eleven tapasztalás, személyesség és valóban egzisztenciális megragadottság található.       

Ám előre haladva a nemzedékek végeláthatatlan során, apránként végül holttá válik ez 

az élő, megtartó és oltalmazó váz, s átalakul üres csigaházzá, a tövises sövény pedig el-

burjánzik: kintről már nem enged be senkit és semmit, odabent viszont egyre fojto-

gatóbbá teszi az elnehezült levegőt, kizárva még a nap éltető sugarát is. A hagyomány 

őseredeti, eleven organizmusából zárvány, sőt megkövült őslelet lesz. Szépséges, for-

rásában hiteles, évszázadok próbáját kiállt, de egy idő után mégis csak merev, a 

valóságra reagálni egyre kevésbé képes, hideg-rideg tömb. Így vezet el az út Mózes és a 

hetven bölcs korától a kiüresedett, bizonyos értelemben néha még karikatúrává is vált 

farizeusi vallásosságig, amely nem gonosz, csupán már régen nem az, aminek Isten 

szánta. És ugyanezen az ösvényen halad végig maga a kereszténység is, megannyi 

ágában-bogában, az egyháztörténelem zegzugos századain át. 

       Mihez lehet kezdeni ezzel a helyzettel? Meg kell tagadni az örökséget? Le kell 

dönteni a hagyományt? Csakis felületes és sietős olvasással juthatunk erre a végkövet-

keztetésre. A Mester azonban a dolgok mélyét szemléli, s másra hív meg. Eszünkbe 

idézi, hogy nem a szokásrend, hanem csakis Isten a szent. Éppen ezért mindig van egy 

olyan „mérlegünk”, amelyen lemérhetjük emberi alakzataink hitelét, érvényét. Olyan 

sarkcsillag ez, amelynek segítségével tájékozódhatunk, s újra meg újra visszatalálhatunk 

az igazi középponthoz. Nem a pusztítás, hanem a tisztítás és a megtérés útját kell bejár-

nunk, hogy a szépség mindig eleven maradjon, a formába zárt üzenet élő szóként han-

gozzon fel. És soha ne feledjük: végül Istenünk szemébe kell néznünk. Ebben a tükörben 

semmivé lesz a pusztán emberi, és örök fénnyel az egyedül lényegesnek kell felragyog-

nia.                                                                                                       MK - Török Csaba 

 

HETI GONDOLAT 

         A katolikus Egyház nem archeológiai múzeum. Sokkal inkább hasonlítható egy 

bővízű falusi kúthoz, amely vizével élteti a mai nemzedékeket éppúgy, mint az elmúlt 

idők nemzedékeit.                                                                            Szent XXIII. János 

 

 

ANNOUNCEMENTS  
 + We are praying the rosary 
every Sunday morning at 9:30 
before Mass. All are welcome 
to join us in prayer. 
+ Today, we have a second 
collection benefiting the mis-
sions, this year our collection 
is dedicated to the  MIS-
SIONARY SISTERS of the 
Most Sacred Heart of Jesus 
+ Today, August 29th, the 
Hungarian Club is holding 
their annual picnic. Everyone 
is invited to attend. 
+ Next Sunday, September 
5th, coffee and pastries will 
be served after Mass. 
+ 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 re-
quested in the office. 
+ To learn more about our 
events, visit 
www.stephenchurch.org. 
 

 

HIRDETÉSEK  
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a Szent-
mise előtt 9:30-kor. Imádkozzunk együtt a Szentmise 
előtt, kérjük közbenjárását, segítségét családunkra, min-
dennapi életünkre. 
+ Ma, a Szentmisén 2. gyűjtés lesz , Mission Co- Op. 

Templomunk a MISSIONARY SISTERS of the Most 

Sacred Heart of Jesus , javára tartja az adakozást. 

Világszerte 700 nőver dolgozik korházakban, idős ottho-

nokban, iskolákban....  Isten fizesse meg nagylelkű 

adományaikat! 

+ Ma, lesz a Magyar Klub évi nagy piknikje. Szeretettel 

hívnak mindenkit. 

+ Jövö vasárnap, Szeptember 5.- Szentmise után 

sütemény és kávé lesz. 

+ Szeptember  5- 12 Budapesten tarják az 52. 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. 1936-ban 

volt a 34. NEK. Budapesten. A záró ünnepi Szentmisét 

Szept. 12-én Ferenc pápa tarja. Templomunk, Szeptem-

ber 5-én, és 12-én, az Eucharisztiához írt imának el-

mondásával emlékezik erre az ünnepre. 
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megvál-
tozott, jelentse be az irodába.  
+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, jelentkez-
zen az irodánál. 
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekin-
thetik: www.stephenchurch.org. 

IMÁDSÁG AZ OLTÁRISZENTSÉG ELŐTT 
     Üdvözlégy, örökké áldott légy az Oltáriszentségben jelenlévő isteni Fölség! Isten és 

ember, Krisztus Jézus, minden áldás és élet kútfeje, menny és föld Ura, Istene! Akit az 

angyalok és szentek imádnak az égben, mi is imádunk téged az Oltáriszentségben. 

Hálát adunk neked, Istennek fia, aki emberré lettél, aki üdvösségünkért áldozatul adtad 

önmagadat a kereszt oltárán, és minden szentmisében részesítesz minket e megváltó 

áldozatban. Hittel valljuk, hogy aki e kenyérből eszik, örökké él, hiszen ezért adtad 

magadat lelkünk eledeléül a szentáldozásban. Engedd, Urunk, hogy sohase vegyünk 

téged ítéletünkre, hanem a szeretet e szentsége váljék lelkünk üdvösségére. Amen. 


