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Évközi 22. vasárnap

OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből
Jeremiás próféta így panaszkodik a szenvedések idején:
„Rászedtél, Uram! S én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam és legyőztél. Nevetségessé váltam napról napra: Aki csak lát, mind kicsúfol. Akárhányszor csak beszélek,
azt kell kiáltanom, azt kell hirdetnem: Erőszak! Romlás!
Az Úr szava így mindennap gyalázatomra vált és csúfságomra. Már azt gondoltam: Nem
törődöm vele, és nem beszélek többé nevében. De ilyenkor mintha perzselő tűz gyúlt
volna szívemben, és átjárta minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam és nem tudtam elviselni.”
Ez az Isten igéje.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Testvéreim!
Isten irgalmára kérlek benneteket: Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul.
Legyen ez a ti értelmetek hódolata!
Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy
felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte. és mi a tökéletes!
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA Urunk, Jézus Krisztus Atyja, világosítsa meg lelkünket, hogy megértsük,
mily reménységre hívott meg minket.
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Administrator: Rev. Edward J. Cronin

Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
Organist: Mr. Imre Olajos

AUGUSZTUS 30. – ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
22nd Sunday in ordinary Time
Nap

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Aug 30 10:00AM

Dr. Benigno Gonzalez

Brau Katalin

Sep 6

Domokos János és Mária
Memory of John & Maria
Domokos

Tamás Ferenc,
Ibolya és Családja

10:00AM

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát!
Énekek számai: 257, 123, 120, 118, 150, 306, 168.
Abban az időben:
Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie,
VÁLASZOS ZSOLTÁR: Hozzád vágyódik szívem, én Uram, Istenem.
sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik
napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette: „Isten ments, Uram! Ez
MISSION STATEMENT
nem történhet veled!” Mire ő Péterhez fordult: „Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert
St. Stephen King of Hungary Church
nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére!”
serves the spiritual needs of all Catholics
Azután így szólt tanítványaihoz: „Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát,
PARISH COLLECTIONS
in our neighborhood, regardless of ethvegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt;
nicity, and also welcome all Hungarians
August 23rd: $ 1047.00
és aki énértem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész
who want to pray in their language and
Please support your Parish!
világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját
keep
their
cultural
traditions
alive!
May God bless your generosity!
lelkéért?
Az Emberfia pedig el fog jönni Atyjának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet
mindenkinek tettei szerint.”
In your prayers, please remember these parishioners or relatives and friends
Ezek az evangélium igéi.
of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace: Mátyás Károly, Jurasits Mária, Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz
Rózsi, Mocsán Ilike, Bajzek Erzsébet, Lakatos Éva.

racism continues to exist in our communities and in our parishes. As
2Today,
Christians, we are constantly called to examine our own hearts and con-

sciences for how we might contribute to or break down racial divisions, intolerance, and discrimination. Let’s pray in those intentions throughout the
week using Prayers of the Faithful prepared by US Conference of Catholic
Bishops.
Father Ed Cronin
Prayers of the Faithful (USCCB)
For an end to the violence perpetrated by harsh words, deadly weapons, or cold indifference. May our homes, our nation, and countries around the world become havens of
peace, let us pray to the Lord.
For the grace to see every human being as a child of God, regardless of race, language
or culture, let us pray to the Lord.
For the wisdom to receive the stories and experiences of those different from ourselves
and to respond with respect, let us pray to the Lord.
For the strength to teach our children how to resolve differences non-violently and respectfully, and the courage to model it in our own behavior, let us pray to the Lord.
For our faith communities, that we may celebrate and welcome the diverse faces of
Christ in our worship, our ministries, and our leaders, let us pray to the Lord.
For our faith communities, that we may respond boldly to the Holy Spirit's call to act
together to end violence and racism, let us pray to the Lord.
For healing and justice for all those who have experienced violence and racism, let us
pray to the Lord.
For the protection of all police and first responders who risk their lives daily to ensure
our safety; for fair and just policing that will promote peace and wellbeing in all our
neighborhoods, let us pray to the Lord.
For our public officials, that they will strive to work for fair education, adequate housing, and equal opportunities for employment for all, let us pray to the Lord.
For our parish, that we may cultivate welcome, extend hospitality, and encourage the
participation of people of all cultures, ethnicities and backgrounds, let us pray to the
Lord.
For the courage to have difficult conversations about racism, for the desire to understand how we may unknowingly participate in the sin of racism, and for a better appreciation of how our words and actions – or even our silence – can impact our communities, let us pray to the Lord.
For solidarity in our global human family, that we may work together to protect those
who are most vulnerable and most in need, let us pray to the Lord.

ANNOUNCEMENTS
+ Today. August 30th, there is a second collection for the Catholic
Charities. Envelopes will be available at the door. Thank you in advance
for your generosity.
+ On September 13 we will have a
second collection for the Holy Land.
This is the collection from Good Friday that we had to postpone. Thank
you in advance for your generosity.

HIRDETÉSEK
+ Ma, Augusztus 30. - 2. gyűjtés van,
Catholic Charities-Mothers day. Ez, a
Május 10-ei elmaradt gyűjtés. Boritékot a bejáratnál felvehetik. Adományaikat előre is
köszönjük.
+ Szeptember 13 - 2. gyűjtés Holy
Land javára. A templom bezárása miatt elmaradt
Nagypénteki gyűjtés. Nagylelekű adományaikat
előre is köszönjük.
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SZENTJEINK
KALKUTTAI SZENT TERÉZ

Szeptember 5.

1910. augusztus 27-én született Skopjében, amely akkor az Osztrák-Magyar
Monarchiához tartozott. Az írországi „Lorettói Boldogságos Szűz Mária Rend” tagjai közé lépett be, akiknek Indiában is volt missziós telepük. 1929-1946 között
előkelő hindu leányokat tanított. Mélységes hite, valamint az a vágya, hogy valami
nagyon szépet tegyen Istenért, arra késztette, hogy Kalkutta nyomornegyedében a
szegények és a nyomorgók, a betegek és a haldoklók, az utcán csavargó és árva
gyermekek szolgálatára szentelje életét. 1949-ben megalapította A Szeretet
Misszionáriusai Rendjét, amelynek az a hivatása, hogy a keresztfára feszített, haldokló Jézus szomjúságát csillapítsa a szegények legyszegényebbjeinek a szolgálata
által. 1979-ben Nobel-békedíjat kapott. 1997. Szeptember 5-én, Kalkuttában halt
meg. II. János Pál pápa 2003. október 19-én avatta boldoggá Rómában. Ferenc pápa
2016. szeptember 4-én avatta szentté.

„A kedves szavak rövidek és könnyen kiejthetőek, de a visszhangjuk valóban
végtelen.”
– Kalkuttai Szent Teréz
HETI GONDOLAT
A felebaráti szeretet az egyetlen olyan istenbizonyíték, amelyet a mai világ széles
körben kész elfogadni. Legyünk ezért nyitottak embertársaink felé, s örömmel ajándékozzuk nekik önmagunkat. Így válhatunk az Isten szeretetének igaz tanúivá a
világ előtt.
Gertrud von le Fort

