Böjte Csaba boldogságmondásai a tízparancsolatra
I. parancsolat: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki
szolgálj!
Boldog az az ember, aki egyedül a leghatalmasabb Úrnak,
a világ teremtőjének szolgál, akit megszólíthat, társának,
barátjának tarthat, és vele élheti a mindennapjait.
II. parancsolat: Isten nevét hiába ne vedd!
Boldog az az ember, aki Isten nevét szeretettel és tisztelettel veszi szájára, aki csendesen, nyugodtan meg tudja oldani a
maga gondjait, feladatait, aki ura önmagának, háborgó érzelmeinek és szavainak.
III. parancsolat: Az Úr napját szenteld meg!
Boldog az az ember, aki a hét egy napján – Jézus Krisztus
feltámadásának emlékére ez a nap a vasárnap – megáll, az Ég
felé fordítja szemét, a hét százhatvannyolc órájából legalább egyen a nagycsaládjával, az
egyházközségével, a közösségével a szentmisén imádkozik, erőt merít, hogy ne
kizsigerelve, kimerülve, hanem derűsen, feltöltődve folytassa a mindennapi munkát.
IV. parancsolat: Atyádat és anyádat tiszteld!
Boldog az az ember, aki szereti és tiszteli apját és anyját, mint ahogy a bimbó szereti a
megtartó, tápláló gyökeret, mint ahogy a folyó szereti a forrást, mint ahogy a madár
szereti a fészket, mert hatalmas nyugalom, béke, öröm és fény születik meg benne.
V. parancsolat: Ne ölj!
Boldog az az ember, aki tiszteli az életet, bármilyen formában jelenik is meg.
VI. parancsolat: Ne paráználkodj!
Boldog, aki Isten gyönyörű ajándékaként éli meg hitvesével a testi szerelmet.
VII. parancsolat: Ne lopj!
Boldog az az ember, aki más tulajdonát tiszteletben tartja, aki a rábízott anyagi
javaknak nem szolgája, hanem bölcs őrzője, gyarapítója és továbbajándékozója.
VIII. parancsolat: Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
Boldog az az ember, akinek igaz, vigasztaló, áldó szavaiból, tetteiből bizalom, élet
fakad.
IX. parancsolat: Felebarátod házastársát ne kívánd!
Boldog az az ember, aki csak az után vágyakozik, ami az övé, mert a hűség biztonságot, bizalmat és teljességet ad.
X. parancsolat: Mások tulajdonát ne kívánd!
Boldog az az ember, aki megelégszik azzal, ami az övé, és a munkát, a becsületes
fáradozást az élet értékének tekinti.
(forrás: Iránytű a Végtelenhez c. könyv)
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AUGUSZTUS 7- ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

AUG 7

10:00 AM

Gyurosovits Szilveszter

AUG 14

10:00 AM

Ollósi Sándor

Kéri/ Requested By

Pribelszky Család

felesége Ollósi Mária és Családja

Válaszos zsoltár: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet,
és üdvösségünket add meg nékünk!
Énekek: 220-1, 220-4-5, 114, 131, 306, 286.
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
COLLECTION:

July 31st:
$ 1066.01

OUR PARISH
+ We will be praying the rosary every
Sunday morning at 9:30 before Mass. All
are welcome to pray with us.
+Fr. Sandor is on vacation and we
welcome again Fr. Adam, who will
celebrate mass for us also next week.
For any problems and needs, call the
office and leave a message.
+Those who are traveling over the
summer could find information about
church locations and mass times
at:http://masstimes.org. Don’t forget to
support our church and send in your
donations.
+Today, after the mass, everybody is
welcomed for breakfast.
+On August 14th, there will be
breakfast after the mass.
+On August 21st, we’ll cellebrate St.
Stephen’s Patron’s Feastday. Mass will
be at 11:00AM, followed by
lunch.Please make your reservations in
time and mail in your checks by
August 19th.
+On Aug. 28th, there will be a second
collection, benefiting the missions.
+Those wishing to have a mass said for a
loved one should notify the office by
phone or in person.
+Please remember in your prayers Fr.
Kamp, who’s been sick and was in the
hospital.

TEMPLOMUNK
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt 1/2 10-től, mindenkit hívunk
a közös imádságra.
+Sándor atya szabadságon van, így a mai
és a jövő vasárnapi Szentmiséket Ádám
atya szolgáltatja a híveknek. Szeretettel
köszöntjük Ádám atyát, Isten hozta
körünkben! Bármiféle dologgal kérjük
hívják az irodát, vagy hagyjanak üzenetet
és visszahívuk önöket.
+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.
+Ma, a Szentmise után reggelire hívjuk a
híveket. Augusztus 14-én is, szentmise után
lesz reggeli.
+Aug. 21 Szt István búcsú, ünnepi Szentmise 11 ó-kor lesz bevonulással, mise után
ünnepi ebéd. Kérjük mielőbb vegyék meg
az ebédjegyet, csekket jelntkezésükkel
együtt, kérjük Aug.19-ig küldjék el a Templom címére. Szóljanak barátaiknak, ismerőseiknek!
+Aug. 28 Missziós Vasárnap, 2 gyűjtés lesz
a Missziók javára.

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and friends of
parishioners who are sick and in need of God’s healing grace: Mr.&Mrs. Szalai
István, Klapka Mihály, Baksay István, Jurasits János, Vajda Rudi, Butkovich Adél,
Boesze János, Szabó Ilonka, Saller Márta, Molnár János, Szabó Terike

+We ask that if anyone has
changed their address or phone
numbers to please notify the office.
+ To see more about events at
our church, visit our website at
www.stephenchurch.org
OUR HUNGARIAN COMMUNITY AND HERITAGE
+Today, there is a “Taste of
Hungary” picnic at the Norridge
Ref. Church, held by the Hungarian Association.
+ If you would like to know
more about Hungarian events
taking place in our area, please
visit
www.chicagohungarians.com

+Imádkozzunk Kamp atya mielőbbi teljes felépüléséért.
+Vasárnapra és hétköznapra szentmiséket kérhetnek szeretteik emlékére. Kérjük jelentkezzenek az
irodában vagy hívják a templomot.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodába.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org
KÖZÖSSÉGÜNK
ÉS MAGYARSÁGUNK
+Ma, 1-kor a Magyat Társaság piknikje lesz a
Norridge-i Ref. Egyháznál, mindenkit szeretettel
hívnak.
+ Ha szeretne tudni a városunkban történő magyar
eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web oldalon mindenezekről tájékozódhat.

SZENTJEINK
- Aug.8 SZT. DOMONKOS Kasztiliában született, középkori római katolikus
prédikátor, a Domonkos rend megalapítója és névadója volt. 1234-ben kanonizálta
IX. Gergely pápa.
- Aug. 1O SZENT LŐRINC diakónus, vértanú II. Sixtus pápa tanítványa, fiatal
kora ellenére fődiákónus volt. Az egyházi javak örzője , a szegények gondozója. A
pápa elfogatása után a Szentatya utasítására az egyházi kicseket szétosztotta a
szegények között. A pogányok elfogták, megkínozták, majd tüze rácsra fektetve
elevenen elégették 258 aug. 1O-én. Sírja fölé Nagy Konstatin császár bazilikát emelt.
Ó, Uram, Jézus, Te azt parancsoltad nekem, hogy szüntelenü
imádkozzam, add nekem kegyelmedet, hogy meg tudjam tenni, s
add meg ezt azoknak a lelkeknek is, akiket rám bíztál. Engedd,
hogy olyan tökéletesen és olyan bensőségesen tudjak hozzád
imádkozni, hogy elfeledkezzem önmagamról, és ne tudjam, hogy
imádkozom, mert csupán Te vagy bennem!

