EUCHARISZTIKUS ELŐKÉP...!
A "Csodálatos kenyérszaporítás" leírás mind a 4 Evangéliumban
megtalálható.
A "Kánai-csoda" (Jézus első csodája), csak a János szerinti
Evangéliumban, amit így fejez be Szt. János Evangélista: "Ezzel Jézus
megmutatta Isteni-hatalmát és tanítványai hittek benne!"
És ez a csodák lényege! Higgyünk Jézusban, higgyük azt is, hogy ötezer
ember jóllakik 5 kis kenyérrel és két hallal!
A kenyérszaporításnál Jézus ugyanúgy tesz, mint az utolsó vacsorán: hálát ad,
megáldja a kenyeret, majd megtöri és szétosztja.
Így lesz az Eucharisztia ÜDVÖSSÉGES ÁLDOZAT: Jézus kereszthalálának és
feltámadásának megjelenítése. És ha hiszünk KRISZTUSBAN, az ÉLET KENYERÉBEN,
a szeretet által építjük a TESTET, és annak egységét. (1Kor 10,16-17).
A feltámadt Krisztus Lelke, a Szentlélek megszenteli, átalakítja az oltárra vitt ajándékainkat:így leszünk mindannyian egy "kompánia", vagyis EGY KENYÉREN ÉLŐK
KÖZÖSSÉGE! (Pan,-is=Kenyér). Ezért imádkozzuk minden nap: "Panem nostrum
kotidianum da nobis hodie, vagyis: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!" És
ebben a kérésben az is benne van, hogy nemcsak testi, hanem lelki táplálékot, lelki kenyeret
is kérünk.
Ha valóban hiszek Jézusban, és követem Őt: Benne mindent megtalálok, amire
szükségem van földi- és örök életem szempontjából! Igy a CSODA átlép a természetes
értelem határán a természetfeletti kategóriába. Az emberi értelem "magyaráz" vagy a logika
szintjén "bizonyít", de az Evangélium Krisztusi tanítása: SZERET!
A "Csodák" is a szeretet evangéliumában találhatók leírva. Mi a kudarctól nem félve,
aggodalom nélkül ..."telepítsük le az embereket"...napjainkban is higgyünk bátran Jézusban,
aki most is táplál minket testi- és lelki táplálékkal egyaránt!
Kérjük Őt továbbra is imáinkban: "Mindennapi testi-lelki táplálékunkat
add meg nekünk ma!" hogy mindannyian eljuthassunk "égi országod örök asztalához!"
Ámen!
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AUGUSZTUS 3 – ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Aug 3

10:00 AM

Aug 10 10:00 AM

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Jurasits János Jurasits Marika, Kovács Edit és az unokák
Ft. Siklódi Sándor halálának 1 éves éfordulójára

Templomunk szabadságon, útonlevő híveiért

Ft. Siklódi Sándor halálának 1 éves éfordulójára

Válaszos zsoltár: Megnyitod kezedet Istenem, és táplász minket.
Énekek: 225- 1, 225-5, 139-140, 119, 306, 183.
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- July 27
10:00AM Mass: $ 907.00
Please support your Parish!

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and
friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace:
Szalai Erzsébet, Baksay István, Vajda Rudi, Saller Márta, Mátyás Mária,
Mrs. Maureen Simonyi, Mátyás Károly, Szukitch Margit, Mákos József.

ANNOUNCEMENTS
+We will be praying the rosary every
Sunday morning at 9:30AM before
Mass. All are welcome to pray with
us.
+Today, August 3rd, there will be a
breakfast offered by the Jurasits family in memory of Jurasits János.
+On August 10th and 17th, coffee
and pastries will be served after the
mass.

+On August 24th we'll celebrate the Feast of St. Stephen,
also there will be our 80th anniversary. Mass will be at 11 o'
clock followed by lunch. More
information could be found on
the flier.

HIRDETÉSEK
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt 1/2 10-től. Minden kit szeretettel
hívunk a közös imádságra.
+Zsolnay- Mattyasovszky Edit, templomunk
hűséges támogatója 95 eves korában megtért
Teremtőjéhez. Temetése Júl. 26-án volt templomunktól. Őszinte részvétünket fejezzük ki a
Családnak. Imádkozzunk az elhunyt lelkiüdvéért.
+Ma, Augusztus 3, a Szentmisén Jurasits Jánosra
emlékezünk. Szentmise után Jurasits Marika és
Családja szeretettel hívja reggelire a templom
híveit és minden kedves ismerősét.
+Augusztus 10-én és 17-én a szentmise után
kávéra és süteményre hívjuk a kedves híveket.

+Augusztus 24-én lesz a templomunk

búcsúja, ugyan akkor ünnepeljük
Egyházközségünk 80-ik évfordulóját.
Szentmise 11 órától lesz, majd
+Those who are traveling over the díszebédre hívjuk a kedves híveket.
Summer could find information
about church locations and mass
times at: http://masstimes.org. Do
not forget to support our church
and send in your donations.
+For mass intentions, please call or
stop by the office.
+To learn more about our events,
visit www.stephenchurch.org.
+For those parishioners who cannot
attend mass regularly, at GiveCentral.org, donations could be offered
to our church and to St. Stephen
Hungarian School, as a one time or
periodically, with a credit card or
from a bank account.

Kérjük a kedves hölgyeket, hogy aki tud, süssön
süteményt a templomi búcsú díszebédjére. Előre
is köszönjük áldozatos munkájukat.
+Nyári időben nincs vakáció vagy szünet, mindenkinek kötelező az Úr napját megszentelni.
Azok részére akik utaznak, a
http://masstimes.org web oldalon található információ a templomok és szentmise időpontról.
Ne feledkezzünk el pedig a templomunk
támogatásáról sem és küldjük be adományainkat.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodába.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekinthetik: www.stephenchurch.org

OUR HUNGARIAN
COMMUNITY AND HERITAGE
+If you would like to rent the
Mindszenty Hall for private events,
we ask that you stop by the office at
least three weeks before the requested date.
+If you would like to know more
about Hungarian events taking place
in our area, please visit
chicagohungarians.com for more information!

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK
+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki
szeretné Templomunk Mindszenty termét ren
-dezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát
legalább 3 héttel az esemény előtt teplomunk
irodájában, vagy hívja a Templomot.
+Ha szeretne tudni a városunkban történő magyar eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web oldalon mindenezekről tájékozódhat.

HAVAS BOLDOGASSZONY
Augusztus 5-én, kedden emlékezünk a római Mária-főtemplom (Santa Maria Maggiore)
fölszentelési ünnepé-re. Liberius pápa építtette 366-ban, azon a helyen, amelyet –
legenda szerint – e napon hó borított: így jelen-tette meg előre álomban az Isten annak az
idős házas-párnak, akik vagyonukat egy Mária-templom építésére akarták áldozni. Innen
az ünnep neve.
URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA
Augusztus 6-án, szerdán ünnepeljük ezt a szép napot. Az Úr Jézus Péter, János és Jakab
apostolok előtt felfedi isteni dicsőségét. Az Ószövetség tanúskodik, Mózes és Illés
alakjában arról, hogy ő a Messiás, az Atya hangja pedig a Fiúnak jelenti ki őt. Jézus
ezzel előkészítette tanítványait, hogy ne botránkozzanak majd meg szenvedésén. Ő a
kereszten is Isten Fia, de az égi dicsőségben is megmarad Feltámadottnak. Az ünnepet –
korábbi előzmények után – III. Kallixtusz pápa rendelte el 1457-ben (a déli harangszóval
együtt) Hunyadi János Nándor-fehérvári diadalának emlékére.
SZENT DOMONKOS
Augusztus 8-án, pénteken ünnepeljük Szent Domonkos áldozópapot. Spanyol
származású. Mint kanonok, küzdött a tévtanítások ellen. Az albiak eretneksége ellen prédikációival és élete példájával eredményesen dolgozott. Erre a munkára társakat is
toborzott maga mellé, és 1216-ban megalapította a „prédikáló testvérek rendjét”, a
domonkosokat, amely a katolikus tudományosság és ige-hirdetés terén múlhatatlan
érdemeket szerzett. 1221-ben halt meg, Bolognában van eltemetve.

