
 

 

Évközi 19. vasárnap 
        OLVASMÁNY a Királyok első könyvéből 
     Az áldozat bemutatása után Illés prófétának a Kármel hegyéről menekülnie kellett Ize-
bel királyné haragja elől. 
     Illés visszavonult a pusztába egynapi járóföldre. Odaérkezett egy borókabokorhoz, 
leült alá, és a halálát kívánta. Azt mondta: „Most már elég, Uram! Vedd magadhoz lelke-
met! Én sem vagyok különb atyáimnál.” Ezzel lefeküdt és elaludt. 
Egyszer csak egy angyal megérintette, és így szólt hozzá: „Kelj föl és egyél!” Ahogy 
föltekintett, íme, a fejénél egy sült cipó meg egy korsó víz volt. Evett és ivott, aztán újra 
lefeküdt aludni. 
      Ám az Úr angyala másodszor is megjelent, megérintette őt és ezt mondta: „Kelj föl és 
egyél! Mert különben túl hosszú lesz számodra az út.” Illés fölkelt, evett, ivott, aztán en-
nek az ételnek erejéből negyven nap és negyven éjjel vándorolt, egészen Isten hegyéig, a 
Hórebig. Ez az Isten igéje. 
        SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből 
     Testvéreim!  Ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, akivel meg vagytok jelölve a 
megváltás napjára. Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, 
káromkodás és minden egyéb rossz. Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, 
könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek 
Krisztusban. Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői, és éljetek szeretetben, 
ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk Istennek jó illatú áldozati 
adományként.  Ez az Isten igéje. 
       ALLELUJA 
    Jézus mondja: † „Én vagyok az égből szállott élő kenyér, * aki eszik ebből a kenyér-
ből, örökké élni fog.”  
       † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 
    Abban az időben a zsidók zúgolódni kezdtek Jézus ellen, amiért azt mondta: „Én 
vagyok az égből alászállott kenyér.” Így érveltek: „Nem, Jézus ez, Józsefnek a fia, akinek 
ismerjük apját, anyját? Hogyan mondhatja hát: az égből szálltam alá?” 
    Jézus azonban így szólt: „Ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet hozzám, 
hacsak az Atya, aki engem küldött, nem vonzza, – és én feltámasztom az utolsó napon. 
Meg van írva a prófétáknál: Mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindenki, aki hallgat 
az Atyára, és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha valaki is látta volna az Atyát, csak aki 
az Istentől van, az látta az Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, an-
nak örök élete van. 
     Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez 
az a kenyér, amely az égből szállott alá, hogy aki ebből eszik, meg ne haljon. Én vagyok 
az égből alászállott élő kenyér. Aki a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet 
én adok, az én testem a világ életéért.” Ezek az evangélium igéi. 
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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 

      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. 
 

AUGUSZTUS 8 - Évközi 19. Vasárnap  

19th Sunday in ordinary Time 

Nap/Day Idő/Time Miseszándék/Intention Kéri/Requested By 
Aug 8 10:00AM Templom betegeiért / Sick parish members  

Aug 15 10:00AM Templom hiveiért /  Parishioners  

 Énekek számai: 225, 225-5, 142, 151, 306, 183. 
  

 VÁLASZOS ZSOLTÁR: Ízleljétek és lássátok,  

           milyen édes az Úr!  

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 1st : $ 605.00 

Bldg.  Maintenance $ 45.00 

   Please support your Parish!  

May God bless your generosity!                           



 

 

TESTVÉREINK, A SZENTEK 

        Augusztus 8-a Szent Domonkos áldozópap ünnepe. Idén a vasárnap miatt liturgikus 

ünneplése elmarad.  

        Augusztus 10-én, kedden Szent Lőrinc vértanú ünnepe van. A római Egyház egyik 

legjelesebb, ősidők óta ünnepelt szentje. II. Sixtus pápa szerpapja (diakónusa) volt, a 

szegények 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. 

       Augusztus 11-én, szerdán Assisi Szent Klára ünnepe. Assisiben született 1193-ban. 

A szegénység útján szülő-városának nagy fiát, Ferencet követte. Alapítóanyja a róla 

elnevezett női szerzetesrendnek. Szigorú szegénységben élt, de mégis gazdag volt a 

szeretet és a jámborság tetteiben. Szoros lelki barátság fűzte szerzetes-társához Prágai 

Szent Ágneshez, III. Béla királyunk unokájához. Meghalt 1253. augusztus 11-én, az 

assisi Szent Damján-kolostorban. 

 

A NAPSÜTÉSBEN PARKOLJ! 

       Utad nem tart örökké a világon. A születésed és halálod   közötti idő az, amely 

rendelkezésedre áll, hogy kis föld-golyónkon parkolj. Parkolóórád működik – az óra 

mutatóját azonban nem tudod visszaforgatni! Több pénzt sem tudsz beledobni az órába, 

hogy meghosszabbítsd parkolásod idejét. Időd kegyetlenül korlátozva van. Nincs 

egyetlen hivatal sem, amely bármit is tehetne az érdekedben. Életed olyan, mint a neved, 

amelyet ha a homokba írod, csak egy kis szél, és máris eltűnik... Mi legyen hát?  

       Egy biztos: oktalanság volna szomorkodnod. Sokkal in-kább a napos oldalon 

parkolj, ne a gondok darázs-fészkében tanyázz! Széppé kell tenni a napot! Lelkesedj a 

fényért, a szeretetért, a jó emberekért és a jó dolgokért! 

      Légy kedves és barátságos az idős emberhez, aki már tudja, hogy az ő parkolóórája 

lejáróban van. Légy jó a   beteghez, a csalódotthoz, a félrevezetetthez és a sok sze-

rencsétlenhez, akinek nem jut hely a napos oldalon! Szá-mukra – és minden embernek 

magad körül – széppé kell varázsolnod a napot! Ennyi elég, hogy boldog légy. 

      A napon, a napsütésben parkolj! A parkolóórát pedig hagyd járni nyugodtan.    

                                                                                                       – Johannes  Rosche 

EGY GONDOLAT 

       Amint a sok búzaszemből készül a kenyér, a sok szőlő-szemből sajtolják a bort, 

ugyanúgy kell szeretetben eggyé válnunk nekünk is, akik az Eucharisztiával táp-

lálkozunk. Az Eucharisztia ugyanis a szeretet köteléke: a Krisztusban való egységünk 

jele és megvalósítója. 

 

 

HIRDETÉSEK  

+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 

Szentmise előtt 9:30-kor. Imádkozzunk együtt 

a Szentmise előtt, kérjük közbenjárását, 

segítségét családunkra, mindennapi életünkre. 

+ Ma, Augusztus 8. - Mise után kávé és 

süteményre várjuk a kedves híveket. 

+ Szabadság ideje van, kérjük híveinket, hogy 

ne feletkezzenek el a Szentmise hallgatásról, 

bárhol is vannak. Templomi adományaikat 

posta útján is elküdhetik. Köszönjük 

támogatásukat.  

+ Augusztus 22-én lesz a templomunk búc-

súja, ugyan akkor ünnepeljük Egyház-

községünk 87-ik évfordulóját. Jöjjünk és 

ünnepeljük a püspökség döntését, ami 

egyházközösségünk fennmaradását teszi lehe-

tővé. Szentmise 11 órától lesz, majd dísze-

bédre hívjuk a kedves híveket. 
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefon-

száma megváltozott, jelentse be az irodába.  

+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, 

jelentkezzen az irodánál. 

+ Templomunk eseményeit és a fényképeket 

megtekinthetik: www.stephenchurch.org. 

ANNOUNCEMENTS  
 + We are praying the rosary every 

Sunday morning at 9:30 before Mass. 

All are welcome to join us in prayer. 

+ Today, August 8th, coffee and pas-

tries 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 requested in the of-

fice. 

+ It is vacation season, and we ask our 

parishioners not to forget to attend 

Sunday mass. Donations can also be 

mailed in. Thank you for your support.  

+ On August 22st we'll celebrate the 

Feast of St. Stephen, also there will 

be our 87th anniversary. Let’s cele-

brate the favorable decision from the 

Archdioecese, allowing us to remain 

a mission community. Mass will be at 

11 o' clock followed by lunch. 
+ To learn more about our events, visit 

www.stephenchurch.org. 

IMÁDSÁG VASÁRNAPRA    

 

 

    Istenünk: köszönjük, hogy Fiad, Jézus Krisztus életét adta értünk.  

    Köszönjük, hogy testét és vérét hagyta ránk, hogy tápláljon és erősítsen minket.  

    Köszönjük, hogy a kenyér és a bor színében földi vándorlásunk társa lett.  

    Kérünk, segíts, hogy életünk bizonyságtétel lehessen a krisztusi szeretetről, amely 

arról beszél, hogy aki önmagát keresi, az elveszíti önmagát, de aki önmagát odaadja 

másokért, az megkapja a teljes életet.  

    Add, hogy hitvallásunkat tetteink igazolják, olyan cselekedetek, amelyek által mi 

magunk is mások éltetőivé válunk.  

     Köszönjük, hogy velünk vagy, Istenünk! 


