Évközi 6. vasárnap
OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből
Ezt mondja az Úr: Átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodik, és akinek szíve elfordul az Úrtól. Olyan lesz, mint a cserje a pusztában: semmi jót
nem várhat, a kiaszott sivatagban tanyázik, sós és lakhatatlan földön.
Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye. Olyan lesz,
mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség,
nem kell félnie, lombja mindig zöldellni fog. Szárazság idején sem kell aggódnia, akkor
sem szűnik meg gyümölcsöt teremni. Ez az Isten igéje.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Testvéreim!
Ha mi azt hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek
közületek, hogy nincs feltámadás?
Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt
azok is elvesztek, akik Krisztusban haltak meg. Ha csak ebben az életben reménykedünk
Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk.
De Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a halottak közül.
Ez az Isten igéje.
ALLELUJA
Örüljetek és vigadjatok, mondja a mi Urunk, mert nagy lesz a mennyben jutalmatok.
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a tiruszi és szidoni tengermellékről.
Ekkor tanítványaira emelte tekintetét, és megszólalt:
„Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa.
Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek.
Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul.
Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot, emlegetik az Emberfia miatt.
Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a
mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal.
De jaj, nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat. Jaj nektek, akik
most jóllaktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni
fogtok! Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáik is így tettek a hamis
prófétákkal.”
Ezek az evangélium igéi.
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FEBRUÁR 13 - ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP
6th Sunday in ordinary Time
A HÁZASSÁG VILÁGNAPJA
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Feb 13 10:00AM

Our Parishioners / Templomunk híveiért

Feb 20 10:00AM

Our sick parishioners

Énekek számai:225, 225-5, 127, 144, 306, 195.

: Boldog az az ember,

VÁLASZOS ZSOLTÁR

aki az Úrban bízik.
MISSION STATEMENT
St. Stephen King of Hungary Church serves the
spiritual needs of all Catholics in our
PARISH COLLECTIONS
neighborhood, regardless of ethnicity, and also
February 6th: $ 180.00
welcome all Hungarians who want to pray in their
Please support your Parish!
language and keep their cultural traditions alive!
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: Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Bajzek Erzsébet.

MA, A HÁZASSÁG VILÁGNAPJÁN
SZÍVBŐL GRATULÁLUNK AZOKNAK, AKIK
A HÁZASSÁG SZENTSÉGÉNEK EREJÉBEN ÉLNEK!
IMÁDSÁG JÓ HÁZASSÁGÉRT
Úristen, aki teremtő terved alapján a házasságot az emberi nem alapjává tetted,
világosítsd meg elmémet, s ha a házasság szentségét szántad nekem, kérlek, segíts az
ehhez szükséges erények megszerzésére. Vezesd hozzám azt, akit életem társául
kijelöltél. Add, hogy ő szíved szerint való legyen, aki Téged félve és szeretve képes hivatásának megfelelni, és a szent házasságban velem együtt élni. Ámen.
A görög katolikus hívek imakönyvéből
IMÁDSÁG HÁZASSÁGKÖTÉSEM ÉVFORDULÓJÁN
Mi Atyánk, aki a mennyben vagy, Te a házasság szentségével föloldozhatatlanul
összekötöttél minket egymással. Azt akarod tehát, hogy ehhez a kötelékhez halálig hűek
maradjunk. Segíts, hogy áldozatkész és önzetlen tudjak lenni. Tégy nagylelkűvé, hogy
meg tudjak bocsátani. Ne engedd, hogy a nap lenyugodjék haragom fölött. Tégy
türelmessé, miképpen Te is türelmes vagy hozzám, noha látod kislelkűségemet.
Engedd, hogy szeretetem a hétköznapok minden próbatétele és vizsgái közepette
növekedjék, mindaddig, míg tetszésedet el nem nyeri. Ámen.
Gertrud le Fort
A SZERVITA REND HÉT SZENT ALAPÍTÓJA
A XIII. században, amikor annyi pártviszály volt, a florenci (ma Firenze) nemesek
közül hetet választott ki a Gondviselés egy új szerzetes család alapítására (Monaldi,
Bonagiunta, Antella, Amidei, Uguccione, Sostegna, Falconieri). A Szent Szűz megjelent
nekik, és a tökéletesebb életre hívta őket. Elhagyták otthonukat 1233. szeptember 8-án,
és egy vidéki házacskába vonultak vissza. Rendi alkotmányukat ötödik általános
főnökük, Benizzi Szent Fülöp (+ 1285) tökéletesítette. A Hét Szent Rendalapító a
Monte Senarion van eltemetve Firenze mellett. Ünnepük: február 17.
Urunk, Jézus Krisztus! Egyházadban a fokozódó buzgóság jeléül Édesanyádnak, a
Boldogságos Szűznek tiszteletét adtad. Kérünk, hogy a szervita rend alapító szentjeinek
példájára a Szent Szűz tisztelete és szolgálata hasonlóvá tegyen minket hozzád, aki élsz
és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.
A szervita rend Szűz Mária szolgáinak rendje. Szűz-anyánk példája a bűnök elleni
küzdelemben segít minket. A hét firenzei férfinek érzékeny volt a szíve Isten hívására.
Előbb remeteként, majd rendalapítóként a Szűzanya iránti tisztelettel élték meg hitüket,
és tanították kortársaikat. Isten ügyére érzékeny szívvel akarom én is keresni Isten
akaratát életemben.

ANNOUNCEMENTS
+ We are praying the rosary every
Sunday morning at 9:30 before
Mass. All are welcome to join us in
prayer.

+ Memorial Mass for Teréz
Szabó will be held on Friday,
February 25th at 10AM.
+ The 2022 donation envelopes are
ready to be picked up in the Elisabeth Hall.
+ 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.
+ To learn more about our events,
visit www.stephenchurch.org.

HIRDETÉSEK
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szent-mise előtt 9:30-kor. Imádkozzunk együtt a
Szentmise előtt, kérjük közbenjárását, segítségét
családunkra, mindennapi életünkre.
+ Ma február 13, a Szentmise után,
Dr. Páva Zsolt Konzul Úr egy tájékoztató
előadást tart az április 3-i Magyarország
országgyűlési választásról. Minden érdeklődőt
szeretettel hívunk és várunk.

+ Szabó Teréz gyászmiseje február 25.én pénteken, reggel 10 órakor lesz.

+ A 2022-es borítékokat a Szt. Erzsébet teremben lehet felvenni.
+ 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.

IMÁDSÁG VASÁRNAPRA
Urunk, Jézus: köszönjük, hogy Isten országának örömhírét elhoztad közénk.
Köszönjük, hogy élni tanítasz minket.
Amióta úrrá lett a bűn a világban, hiányzik az emberek szívéből az igazi boldogság.
Köszönjük, hogy visszavezetsz minket életünk forrásához és céljához.
Köszönjük, hogy megmutatod nekünk, mi az igazi boldogság.
Nem az uralkodás, nem a hatalom, nem a hírnév, nem a tehetősség tesz boldoggá,
hanem a tiszta szív, az irgalmasság, a szelídség, az igazságért elviselt üldöztetések, a
nevedért elviselt szenvedések.
Urunk: adj erőt mindannyiunknak, hogy a boldogságot a te parancsaid útján keressük,
és adj kitartást, hogy végigjárjuk veled együtt az utat, amelyről nem hiányzik a szenvedés, de amely egyedül vezet az életre, a teljes, a soha el nem múló boldogságra.
(R.K.)

