
 

 

Ezzel Dávid Saul feje mellől elvette a lándzsát meg a vizeskorsót, és eltávoztak anélkül, 

hogy valaki látta vagy észrevette volna őket, vagy pedig fölébredt volna. Mindnyájan 

aludtak, mert az Úr mély álmot bocsátott rájuk. 

     Amikor Dávid a szemközti oldalra ért, jó messze megállt egy hegy tetején, úgy, hogy 

nagy távolság volt köztük. Dávid átkiáltott innen Saul táborába: „Nézzétek, itt a király 

lándzsája. Jöjjön át valamelyik szolga és vigye el. Az Úr mindenkinek megfizet 

igazságosságában és hűségében. Az Úr ma kezembe adott, de nem akartam kezet emelni 

az Úr fölkentjére.” Ez az Isten igéje. 

          SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 

        Testvéreim! Az Írás mondja: „Ádám, az első ember élő lénnyé lett”, az utolsó Ádám 

pedig éltető lélekké. 

       De nem a szellemi az első, hanem az érzéki, azután következik a szellemi. Az első 

ember a földből való, földi, a második ember a mennyből való, (mennyei). Amilyen a 

földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. 

      Ezért, ahogy a földi ember alakját magunkon hordozzuk, úgy a mennyeinek az alakját 

is magunkon fogjuk hordozni. Ez az Isten igéje. 

         ALLELUJA   Jézus mondja: „Új parancsot adok néktek, szeressétek egymást, 

amint én szerettelek titeket!”  

        † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

       Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz:„Nektek, akik hallgattok engem, ezt 

mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. 

Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha 

arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ru-

hádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. 

Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. 

       Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok 

érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesz-

tek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is 

megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthat-

tok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. 

      Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszon-

zást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a Magasságbelinek, hisz 

ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is 

irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne 

ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megboc-

sátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel 

mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.” 

Ezek az evangélium igéi. 
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  FEBRUÁR 20 - ÉVKÖZI  7. VASÁRNAP 

7th Sunday in ordinary Time 

      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. 
 

Nap/Day Idő/Time Miseszándék/Intention Kéri/Requested By 

Feb  20 10:00AM  Javorik Tamás                       Mariahazy Pál 

Feb  27 10:00AM   Mocsán Ilona            Dr. Melitta Gratzer és barátai 

Énekek számai: 229, 229-5-6, 118, 131, 306, 161.  
VÁLASZOS ZSOLTÁR: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk:  

                                 könyörületre hajlik szíve. 
 

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 13th: $ 2486.00 

   Please support your Parish!  

May God bless your generosity!                           



 

 

SZENTJEINK ÉS ÜNNEPEIK 
       Február 21. Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító napja. Gyermekkorától 
feltűnő buzgóságot mutatott, bencés lett, majd bíboros, a pápaság nagy támasza. Az 
egyházi reformokért keményhangú írásokban küzdött. Meghalt 1072-ben. 
       Február 22. Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepe. A IV. században 
keletkezett római ünnep, amely az apostolokra alapított Egyház egységét hirdeti. 
       Február 23. Szent Polikárp püspök és vértanú emlék-napja (+155 körül). Szent 
János evangélista tanítványa, Szmirna püspöke, fontos láncszem az apostoli hit át-
adásában. A haláláról szóló írás a vértanúk legrégibb okmánya.  

ÁLDOZAT NÉLKÜL NEM FOG MENNI 
         Ahhoz, hogy jobbá váljak, több legyek, elégedettebb legyek változásra van 
szükségem, mert folyamatosan, észrevétlenül rakódnak rám rossz szokások. Változtatni 
kell. 

LÁBNYOMOK... 
       Egy ember álmában a tenger partján sétált az Úrral. Az égen, mint valami 
vetítővásznon, életének jelenetei peregtek. Minden jelenethez lábnyomok tartoztak a 
homokban – saját lábnyoma, meg az Úr nyomai. Miután az utolsó kép is kialudt a 
mennybolton, hátra nézett, és észrevette, hogy egyes helyeken csak egy sor lábnyom 
látható. Visszaemlékezett, hogy ezek épp életének legnehezebb, legszomorúbb 
korszakaihoz kötődnek. 
     – Uram, – szólalt meg zavartan – azt mondtad, ha a te utadat járom, végig velem 
maradsz, de most életutam legrögösebb szakaszain csak egy sor lábnyomot látok. Nem 
értem, miért hagytál el épp akkor, amikor a legnagyobb szükségem volt rád? 
     – Kedves gyermekem, – felelte az Úr – én szeretlek és sohasem hagynálak el. A 
szenvedés és megpróbáltatások idején azért látszik csak egy lábnyom, mert ott a 
karomban vittelek.                                                                       Ismeretlen szerző 

IMÁDSÁG VASÁRNAPRA 
      Urunk, Istenünk: te felkelted a napot minden emberre, termékenyítő esőt adsz jóknak 
és gonoszoknak egyaránt, lehetőséget adsz minden embernek, hogy válasszon jó és rossz 
között.  
      Fiad, Jézus Krisztus evangéliuma arra tanít minket, hogy vessünk el magunktól 
minden gyűlöletet, és legyünk tökéletesek, miként Te, Mennyei Atyánk, tökéletes vagy.  
      Adj nyílt szívet mindannyiunknak, hogy képesek legyünk befogadni 
      Országod örömhírét, annak az országnak evangéliumát, amelyben nincs helye 
semmiféle gyűlöletnek.  
      Adj erőt mindannyiunknak, hogy tetteinkkel meg tudjunk felelni az evangéliumi 
eszménynek, amely azt kívánja tőlünk, hogy úgy szeressük embertársainkat, ahogy 
önmagunkat szeretjük.  
      Add, hogy ne csak hallgatói legyünk Igédnek, hanem cselekvői is, akik megállítják a 
gyűlölet előretörését, és testvérként tudnak együtt élni minden emberrel.  
     Tégy, Uram, minket békességed eszközévé! 

 

 

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 Elisa-

beth 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. 

+  Szabó Teréz gyászmiséje  február 

25.-én pénteken, reggel  10 órakor 

lesz.  
+ A 2022-es borítékokat a Szt. Erzsébet 

teremben lehet felvenni.  

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy tele-

fonszáma megváltozott, jelentse be az 

irodába.  

+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, 

kérjük, jelentkezzen az irodánál. 

+ Templomunk eseményeit és a fényké-

peket megtekinthetik: 

www.stephechurch.org. 

Évközi 7. vasárnap 
       OLVASMÁNY Sámuel első könyvéből 

      Saul féltette hatalmát Dávidtól. Ezért Saul háromezer férfival, Izrael legjavával 

elindult, hogy felkutassa Dávidot Szif pusztájában. 

      Dávid tudomást szerzett Saul érkezéséről. Egy éjszaka Dávid és Abisáj meg-

közelítették Saul táborát. Sault alva találták a táborban. Lándzsája a fejénél a földbe 

volt szúrva. Abner és a csapat körülötte aludt. Ekkor Abisáj azt mondta Dávidnak: 

„Isten ma kezedbe adta ellenségedet. Lándzsával odaszögezem a földhöz, egyetlen 

döféssel. Másodikra már nem lesz szükség!” Dávid azonban így felelt Abisájnak: „Ne 

öld meg, mert senki sem büntetlen, aki az Úr fölkentjére emeli kezét!” 


