annyian származnak, mint az égen a csillag vagy mint a tengerpart megszámlálhatatlan
fövenye.
*
Hitben hunytak el ők mind, de anélkül, hogy az ígéret teljesedését megérték volna; csak
messziről látták és üdvözölték, elismerve, hogy vándorok és jövevények a földön. Akik így
beszélnek, megvallják, hogy hazát keresnek.
Ha arra a földre gondoltak volna, ahonnan kijöttek, lett volna alkalmuk a visszatérésre.
De egy jobb haza után vágyódtak, a mennyei után. Ezért az Isten sem szégyelli, hogy Istenüknek hívják, hiszen hazát készített nekik.
Ábrahám hittel áldozta fel Izsákot, amikor az Isten próbára tette. Kész volt feláldozni
egyszülöttjét, ő, aki ígéretképpen kapta, és hallotta: „Izsák által lesznek utódaid.” Biztosra
vette, hogy az Isten képes a halottakat is feltámasztani. Ezért vissza is kapta, mintegy előképül. Ez az Isten igéje.
ALLELUJA
Virrasszatok és álljatok készen, * mert nem tudjátok, hogy az Emberfia mikor érkezik.
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: (* „Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy
látta jónak, hogy nektek adja az országot.
Adjátok el, amitek van, és osszátok ki a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol tolvaj nem fér hozzá, és a
moly nem rágja szét. Ahol a kincsetek, ott a szívetek is. *)
Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan
emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön
ajtót nyissanak neki.
Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy
a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák.
Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné
betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem
is gondoljátok.” (* Péter megkérdezte: „Uram, csak nekünk mondod ezt a példabeszédet,
vagy mindenkinek?”
Az Úr így válaszolt: „Ki a hű és okos sáfár, akit ura szolgái fölé rendel, hogy ha eljön az
ideje, kiadja részüket az élelemből?
Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a tevékenységben talál. Bizony mondom nektek,
hogy minden vagyonát rábízza.
De ha a szolga azt mondja magában: Uram bizonyára késni fog, és elkezdi verni a többi szolgát és szolgálót, eszik-iszik meg részegeskedik, akkor ennek a szolgának az ura megérkezik
olyan napon, amikor nem is várja, és olyan órában, amikor nem gondolja. Kegyetlenül megbünteti, és a hűtlenek sorsára juttatja.
Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok
verést kap. Aki azonban nem ismeri, s így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés
verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól többet
kérnek számon.” *) Ezek az evangélium igéi.
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AUGUSZTUS 7 - ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP
19th Sunday in ordinary Time
Nap/Day

Idő/Time

Aug 7

10:00AM

Miseszándék/Intention

Árvai Sándor
Memory of my Father

Aug 14 10:00AM Dr. Benigno Gonzalez

Kéri/Requested By

Brau Katalin
Brau Katalin

Énekek számai: 225, 225-5, 142, 151, 306, 183.
VÁLASZOS ZSOLTÁR: Boldog az a nemzet,

melyet az Úr örökségül
választott magának.

MISSION STATEMENT
St. Stephen King of Hungary Church serves the
PARISH COLLECTIONS
spiritual needs of all Catholics in our neighborJuly 31th coll.: $ 540.00
hood, regardless of ethnicity, and also welcome all
Isten fizesse meg templom
Hungarians who want to pray in their language
tagjaink nagylelkű adományát!
May God bless your generosity!
and keep their cultural traditions alive!
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.

ANNOUNCEMENTS
+ We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30
before Mass. All are welcome to
pray with will be served after
Mass.
+ Today, August 7th there will be
a second collection for Mission
CO-op, benefiting this year the
Holy Spirit Missionary Sisters.
+ Next Sunday, August 14th, we
invite everyone to join us for
breakfast after Mass.
+ Vacation season is on, we ask
our parishioners not to forget to
attend Sunday mass. Donations
can also be mailed in. Thank you
for your continuous support.
+ On August 21st we'll celebrate the Feast of St. Stephen,
also there will be our 88th anniversary. Mass will be at 11 o'
clock followed by lunch.
+ We invite everyone who would
like to help with preparing the
lunch for the Feast of St.
Stephen’s to join us on Saturday,
August 20th at 9AM.
+ 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 requested in the
office.

HIRDETÉSEK
+ Minden vasárnap a mise előtt rózsafűzért imádkozunk Égi Édesanyánk tiszteletére. Szeretettel
várunk mindenkit erre a közös imára.
+ Ma Augustus 7.- Missionry Co- Op vasárnap, melynek keretében a Holy Spirit Missionary
Sisters javára lesz második gyűjtésünk. Kérjük
adományaikkal támogassák a Nővérek áldozatos
munkáját. Szentmise után kávé és süteménnyel
várjuk a megjelenteket.
+ Augusztus 14. - Szentmise után nosztalgia reggelire hívjuk a kedves híveket.
+ Augusztus 20. A Szt. István búcsúebéd
előkészítése lesz 9 órától, melyre minden önkéntest,- főleg a fiatalabbakat - szeretettel hívunk és
várunk.
+ Augusztus 21-én Szt. István király ünnepe,
Nemzeti ünnep, lesz a templomunk búcsúja.
Szeretettel hívjuk a cserkészeket, iskolásokat és
az oktatókat az ünnepi bevonulásra és
Szentmisére. Szentmise 11 órától lesz, majd
ünnepi ebédre hívjuk a kedves híveket.
+ Nyári szabadság ideje van, kérjük híveinket,
hogy ne feletkezzenek el a Szentmise hallgatásról,
bárhol is vannak. Templomi adományaikat posta
útján is elküdhetik. Köszönjük támogatásukat.
+ 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.

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.

TESTVÉREINK, A SZENTEK
Augusztus 8-án ünnepeljük Szent Domonkos áldozó-papot. 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 domon-kosokat,
amely a katolikus tudományosság és igehirdetés terén múlhatatlan érdemeket szerzett.
1221-ben halt meg, Bolognában van eltemetve.
Augusztus 10-én Szent Lőrinc vértanú ünnepe van. A római Egyház egyik
legjelesebb, ősidők óta ünnepelt szentje. II. Sixtus pápa szerpapja (diakónusa) volt, a sze
-gények kijelölt gondozója. Amikor a császár az Egyház kincseit követelte tőle, az
Egyház által gondozott szegényeket vezette elébe. Jókedvűen feküdt a tüzes rostélyra. –
Az Egyház igazi kincsei a szegények, akik mindenkor velünk lesznek.
TANÍTÁS A VASÁRNAPRÓL
A szentmisén való részvétel nem mellékes dolog, amelyet a szabadon maradt időre
beosztunk, hanem a nap központja, amelyhez egyéb terveinket alkalmazzuk. Nem jó
megoldás, ha valaki szombaton „letudja” mise-kötelezettségét, hogy vasárnap
agyondolgozza vagy agyon-hajszolja, esetleg agyonunja magát. Komoly ok nélkül nem
ajánljuk a vasárnapi mise elővételezését szombat estére, mert ez könnyen a vasárnapi
ünneplés elsekélyesedésére vezet. Szolgáljon inkább a szombati esti vasárnap-kezdés
előkészületül: a vasárnapi liturgia, olvasmányok átelmélkedése után átéltebben, gyümölcsözőbben veszünk részt a szentmisén.
Évközi 19. vasárnap
OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből.
Az Egyiptomból való kivonulás éjszakája nem érte váratlanul atyáinkat, mert hittek,
Uram, a te esküvel megerősített ígéreteidnek. Így bátran néztek az események elébe. Bizalommal várta néped az igazak szabadulását és a gonosz ellenség vesztét.
Amivel ugyanis az ellenséget sújtottad, azzal minket felmagasztaltál, amikor hívtál bennünket. Mert titokban áldozták fel a bárányt a dicső atyák buzgó fiai, és egy szívvellélekkel kötelezték el magukat az isteni törvénynek, hogy szent őseink egyformán osztoznak a közös javakban és a közös veszélyekben, s már előre rázendítettek az atyák hálaénekeire. Ez az Isten igéje.
SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Testvéreim! A hit szilárd bizalom abban, amit remélünk, meggyőződés arról, amit
nem látunk. Őseink ebből merítettek bizonyosságot.
Ábrahám hitből engedelmeskedett a hívásnak, hogy költözzék arra a vidékre, amelyet
örökségül kellett kapnia. Elindult anélkül, hogy tudta volna, hová megy.
Hittel telepedett le az ígéret földjén, idegen országban. Sátorban lakott Izsákkal és Jákobbal, akik ugyanazt az ígéretet örökölték. Várta ugyanis azt a szilárd alapokon nyugvó
várost, amelyet majd az Isten tervez és épít.
Sára is a hitében kapta az erőt, hogy előrehaladott kora ellenére anya lehessen, mert
hűségesnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért ettől az egytől, noha már nem volt fiatal,

