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. Amen.
Gertrud le Fort
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Évközi 6. vasárnap

OLVASMÁNY Mózes harmadik könyvéből
Az Úr ezt mondta Mózesnek és Áronnak: „Ha egy embernek a bőrén duzzadás, kiütés
vagy fénylő folt keletkezik, bőrleprára lehet gyanakodni. Vezessék Áron paphoz, vagy
az ő fiai közül valamelyik paphoz. Az ilyen ember leprás és tisztátalan. A pap
nyilvánítsa tisztátalannak, mivel leprája van. A leprás, akit a betegség megtámadott,
szaggassa meg ruháját, a haját hordja kibontva, a szakállát takarja be, és kiabáljon:
»Tisztátalan, tisztátalan!« Ameddig a betegsége tart, addig tisztátalan, s mivel tisztátalan, lakjék elkülönítve, tartózkodjék a táboron kívül.”
Ez az Isten igéje.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Testvéreim! Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten
dicsőségére. Se zsidót, se pogányt, se Isten egyházát ne botránkoztassátok meg, mint
ahogy én is mindenkinek kedvében járok. Nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem
ami másoknak van javára, hogy üdvözüljenek. Legyetek követőim, mint ahogy én
Krisztus követője vagyok!
Ez az Isten igéje.
ALLELUJA
Nagy próféta támadt köztünk, Isten meglátogatta az ő népét.
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben: Egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha
akarod, te meg tudsz tisztítani engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta
kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a
leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a
szavakkal: „Vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg
magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul
nekik.” Ám az, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott helyeken
tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.
Ezek az evangélium igéi.

FEBRUÁR 14. - ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Feb 14 10:30AM Our sick Parishioners / Templomunk beteg híveiért
Our generous donor Joseph Serfecz /
Feb 21 10:00AM Nagylelkű adományozónk, Serfecz
József emlékére

Szt. István
Király Templom
hívei

Énekek számai: 225, 225-5, 142, 144, 306, 195.
VÁLASZOS ZSOLTÁR: Te vagy, Uram, menedékem,

a szabadulás örömével veszel körül engem.
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

February 7th: $ 295.00
Joseph Serfecz donation: $ 10,000
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: Jurasits Mária, Szabó Terike, Mákos Anna,
Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Mocsán Ilike, Bajzek Erzsébet,
Lakatos Éva, Fazakas Ida.

PRAYER TO THE SLEEPING ST. JOSEPH

ANNOUNCEMENTS
+ On Feb. 14, mass will
While asleep, St. Joseph received messages from God, who warned him about be at St. Helen’s at
the danger posed by King Herod and entrusted him with loving and protecting 10:30, 3 blocks west.
Mary and the Baby Jesus.
+ Feb. 17 is Ash
It was in a dream when Joseph accepted his role as putative father of Jesus and Wednesday, and the
start of Lent. Stations of
of all mankind, an archetypal figure of protector, defender, and consoler. Joseph is the attentive and tender guardian of the Family, a just man who accepts and guards the mysteries the Cross every Sunday
of God, as he willingly chose to accept and protect Mary, the woman chosen by God to be before mass.
+ Thank you to Joseph
the Most Holy and Immaculate Mother of His only Son.
Serfecz, who left a great
Pope Francis has special devotion to St Joseph Sleeping and he has the habit of placing un- donation for us in his
der the statue of the saint a list containing the problems, petitions, and prayers of the faith- will. Please remember
ful. It’s as if he were inviting Saint Joseph to “sleep on it,” and perhaps to put a good word him in your prayers.
in before God to solve difficult situations and to help those in need, thus calling upon the
+ The 2021 donation ensaint’s role as a father who is merciful and totally attentive to those he loves.
velopes are ready to be
picked up in the ElisaHe’s a truly special saint, who protects and helps us even while he sleeps!
beth Hall.
Have a special intention weighing on your heart?
+We ask that if anyone
Ask St. Joseph to “sleep on it” with this special
has changed their address
prayer.
or phone number, please
notify the office.
As the earthly father of Jesus and the spouse of the
+ Sunday mass intenBlessed Mother, St. Joseph is a powerful intercessor
tions
for our loved ones
for those of us here on earth. He will entrust our pecan
be
requested in the
titions to God on our behalf.
office.

HIRDETÉSEK
+ A vasárnapi -Febr. 14 - Szentmise Fr. Ed kérésére a Szt.
Helen templomnál lesz 1/2 11-kor. A templom 3 utcával
lejjebb Nyugatra van templomunktól, parkolóhely a templom
és az iskola között található. Köszönjük mindenki megértését!
+ Febr. 17 HAMVAZÓSZERDA, ezzel megkezdődik a
Nagybőjti időszak. Minden vasárnap a Szentmise előtt
1/2 10 -től Keresztutat járunk. Kérünk mindenkit, hogy vegyen
részt Krisztus Urunk szenvedésének körútján,
ezzel is készüljünk lelkiekben Húsvét ünnepére.
+ Köszönettel tartozunk néhai Serfecz Józsefnek, aki végrendeletében nagy összeget hagyott a Szt. István templomra,
melynek évtizedekig hűséges tagja volt feleségével. Foglaljuk
őket imáinkba!
+ Imádkozzunk Mócsán Ilikéért és Fazekas Idáért!
+ Kérjük, hogy használják rendszeresen a vasárnapi adomány
boritékokat, hiszen ezek bevétele nagy segítséget nyújt templomunk kiadásaihoz.
+ A 2021-es évi adomány boritékokat felvehetik a Szt. Erzsébet teremben.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott,
jelentse be az irodába.
+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, jelentkezzen az
irodánál.

HAMVAZÓSZERDA – FEBRUÁR 17.
A Nagyböjt ünnepélyes kezdete, innentől számítva lesz teljessé – nem számolva a
vasárnapokat, amelyeken az Egyház sohasem böjtölt – a szent negyvenes szám. A hamuval való meghintés már az Ószövetségben a bűnbánat jele volt. A hamu ugyanis
természetes voltánál fogva magában is alkalmas, hogy bűnbánatra intsen. A hamvazás az
Egyház szentelménye, amely az Egyház imái által gyógyítóerőt nyer és lelkünkben az igazi
bánat felébresztésére szolgál, hogy általa egy új és jobb életre feltámadjunk.
A HÁZASSÁG SZENTSÉGE
Isten, aki a szeretet és aki az embert szeretetből teremtette, meghívta őt a szeretetre. Amikor megteremtette a férfit és a nőt, a házasságban az életnek és a szeretetnek olyan
bensőséges közösségére hívta meg őket, „hogy többé már nem ketten vannak, hanem csak
egy test” (Mt 9, 6). Megáldva őket Isten, mondta nekik: „Legyetek termékenyek és
sokasodjatok” (Ter 1, 28).
A család a kegyelem és az imádság közössége, az emberi és keresztény erények iskolája, s
a gyermekek felé a hit első hirdetésének helye.

