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SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE:
NAGYBOLDOGASSZONY
Augusztus 15-én, szombaton ünnepeljük Nagyboldog-asszony ünnepét. Az
ősegyházig visszanyúló hagyomány úgy tartja, hogy a Megváltó édesanyjának – hite
jutalmaként – nem kellett a sírban várnia Jézus világ végi eljöveteléig, hanem halála
után Isten rögtön föltámasztotta és magához emelte a mennybe.
A katolikus egyházban az 1950-es
szentévben hirdette ki Isten Szolgája, XII.
Piusz pápa ezt a dogmát. Mária
mennybevételének emlékezete azonban az
egyház első évszázadainak hitében
gyökerezik. Keleten ma is Mária
elszenderülésének nevezik ezt az ünnepet. A
római Santa Maria Maggiore-bazilikában
látható az az ősi mozaik, amely az apostolokat
ábrázolja Mária ágya köré gyűlve – az
angyalok vitték hírül nekik, hogy véget ért
Jézus édesanyjának földi élete. Az ikon
közepén Jézus áll; karjában egy kislány:
Mária, aki „kicsiny” lett, hogy bejuthasson
Isten Országába. Jézus vezeti be őt a mennybe. Nagyboldogasszony napján nagy
misztériumot ün-neplünk. Máriában látjuk azt
a célt, amely felé mind-azok haladnak, akik
életüket Jézuséhoz kötik, akik követik őt,
amint azt Mária tette. Ez az ünnep a jövőnkről szól.
Azt fejezi ki, hogy mi is Jézus mellett leszünk Isten örömében. Arra szólít, hogy
legyünk bátrak, higgyünk abban, hogy Krisztus feltámadásának ereje bennünk is
működhet. Olyan emberekké tehet bennünket, akik minden nap feltámadottként
kívánnak élni, és a világban lévő rossz keltette sötétségbe a jó világosságát viszik.
Fontoljuk meg II. János Pál pápa tanítását: „Né-hány egyházatya leírása szerint maga
Jézus jön el, hogy elvigye anyját a halál pillanatában, hogy bevezesse a mennyei
dicsőségbe. Ezáltal Mária halálát úgy mutatják be, mint egy szeretetből fakadó
eseményt, amely elvezette arra, hogy utolérje az ő isteni Fiát, s így osztozzon az ő
halhatatlan életében. Földi létének végén – Pálhoz hasonlóan és nála erősebben – az a
vágy tölthette el Máriát, hogy a testtől megváljon, s így örökre Krisztussal lehessen
(vö. Fil 1,23).”
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AUGUSZTUS 9. – ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP
19th Sunday in ordinary Time
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Lakatos Éva felgyógyulásáért

Aug 9 10:00AM Recovery of Eva Lakatos
Aug 16 10:00AM

Kéri/Requested By

Szt. Erszébet Oltáregylet

Templomunk betegeiért / Our sick Parishioners

Énekek számai: 220, 220-4-5, 114, 131, 306, 286.
VÁLASZOS ZSOLTÁR:Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet,
és üdvösségünket add meg nékünk.
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 2th: $ 2,323.00
Bld. Maint.: $ 17.00
Mission Co Op: $ 47.00

Please support your Parish!
May God bless your generosity!

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and friends
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.
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Shepherd Corner
Renew My Church (RMC)
Last Sunday all seven parish RMC committees toured each parish
with a brief presentation on the mission of that respective parish. I found
it quite interesting and helpful to see the richness of each parish and its
spirituality. It was obvious that the polish and Hispanic communities
have had a deep impact helping to form these parishes still today.
I also realized how many people are travelling a distance to be part of these parishes. The exception here would be St Helen that has few people travelling any distance. Most coming here live in the neighborhood. It is also apparent given our
school size that many young “millennial” couples with children are living in the
neighborhood. Whatever is the “New Reality” Parish, these people will need extra
care to welcome them in the mix and invited to be an active part in faith formation.
The pastors of our grouping met last Monday to begin putting scenarios together
that our parish committees could have more “meat on the bone” to discuss with others in our grouping. Remember there are several layers of consultation done before a recommendation is made to
the Cardinal for his final
decision on the “New
Reality” Parish configuration. The pastors are a
beginning layer of that
consultation and next
will be the parish committees.
Please keep a copy
of this prayer to St Michael nearby and pray it
often that the devil get
off our backs.
Father Ed Cronin

ANNOUNCEMENTS
+ While the church was close,
there were some second collections for different generous intentions, these will take place at
dates that we’ll announce in near
future.

HIRDETÉSEK
+ Kérjük a kedves híveket, hogy a következő 2. gyűjtésre - borítékokat őrizzék meg, mivel
ezek a templom zárása miatt elmaradtak: Holy
Land, Catholic Charities, Mothers day, Priest's Retirement, Peter's Pence. A gyűjtések időpontját időben közöljük Önökkel. Köszönjük megértésüket.
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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 táplálkozunk. Az Eucharisztia ugyanis a szeretet köteléke: a Krisztusban való egységünk
jele és megvalósítója.
ASSISI SZENT KLÁRA
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 szerzetestársához Prágai
Szent Ágneshez, III. Béla királyunk unokájához. Meghalt 1253. augusztus 11-én, az
assisi Szent Damján-kolostorban.
Testté lett az Ige, közöttünk vett szállást
Testté lett az Ige, közöttünk vett szállást,
Szent kereszthalállal nyertük a megváltást.
Életem, reményem, Krisztus, te vagy nékem.
Hadd legyek a Tiéd teljesen egészen!
Mennyi szent és mártír, vértől ázott földünk…
Parázsfüstként száll föl az Égig könyörgésünk.
Tegnapunk a példa, a holnap benned éled.
Mindent felajánlunk, térden kér a néped!

Nagyasszonyunk, Mária, tekints
reánk, kérünk!
Ezeréves múltra könnyes szemmel
nézünk…
Viseld gondját mindig e hű magyar
hazának!
Ha koronánk az Égben, nem érhet
búbánat!

