Évközi 2. vasárnap
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Így szól az Úr: Sion miatt nem hallgathatok, és Jeruzsálem miatt nem nyugszom, amíg
föl nem ragyog igazsága, mint a hajnal, és szabadulása, mint a fáklya, nem tündököl.
Meglátják majd a népek igazságodat és a királyok dicsőségedet. Új néven hívnak majd,
amellyel az Úr ajka nevez el. A dicsőség koronája leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened kezében.
Nem hívnak többé „Elhagyottnak”, sem országodat „Pusztaságnak” hanem így neveznek:
„Gyönyörűségem”, és országodat: „Menyasszony”, mert az Úr örömét találja benned, s országod újra férjhez megy. Mert amint a vőlegény feleségül veszi a leányt, úgy fog frigyre
lépni veled, aki téged felépít; és amint a vőlegény örül a menyasszonynak, úgy leli örömét
benned Istened. Ez az Isten igéje.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Testvéreim! A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz.
A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Az egyik ugyanis a
bölcsesség ajándékát kapja a Lélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektől. A
harmadik a hitet kapja ugyanabban a Lélekben, vagy pedig a gyógyítás adományát szintén
ugyanabban a Lélekben. Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a prófétálás képessége
vagy a szellemek elbírálása jut osztályrészül. Más a különféle nyelvek adományát vagy
pedig a nyelvek értelmezését nyeri el ajándékul.
Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek.
Ez az Isten igéje.
ALLELUJA
Az evangéliumban Isten meghívott minket, hogy Urunk Jézus Krisztus dicsőségéből részt
adjon nékünk.
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Abban az időben: Menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott
volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor,
Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus azt felelte: „Mit akarsz tőlem, asszony!
Még nem jött el az én órám.” Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit
csak mond!”
Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-három
mérős. Jézus szólt a szolgáknak: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is töltötték azokat
színültig. Ekkor azt mondta nekik: „Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak.”
Odavitték.
Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hívatta a vőlegényt, s szemére vetette:
„Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te
meg mostanáig tartogattad a jó bort.”
Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s
tanítványai hittek benne. Ezek az evangélium igéi.
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JANUÁR 16 - ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
2nd Sunday in ordinary Time
Nap/Day

Idő/Time

Jan 16

10:00AM

Jan 23

10:00AM

Énekek számai:

Miseszándék/Intention

Javorik Tamás

Kéri/Requested By

Köpesdy család

Our Parishioners / Templomunk híveiért

227, 123, 132, 143, 306, 192.

VÁLASZOS ZSOLTÁR:Hirdessétek

minden népnek,
mondjátok el az Úr csodás tetteit.

MISSION STATEMENT
St. Stephen King of Hungary Church serves the
PARISH COLLECTIONS
spiritual needs of all Catholics in our
January 9th: $ 936.00
neighborhood, regardless of ethnicity, and also
Christmas offerings :$ 2000.00
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.

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT
Az Ökumenikus Imahét 2022. január 16–23. között lesz.
Az idei hét anyagát és istentiszteleti rendjét a Közel-Keleti egyházak Tanácsa
állította össze.
„Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2,2)
„Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemu-tassuk neki hódolatunkat.” Mt 2,2)
Abban a hitben és reményben élhet az Egyház, hogy Isten kézen fogva vezeti, hiszen
tulajdon népének te-kinti. Ebből azonban Egyházának azt a hitbeli és etikai
következtetést kell levonnia, hogy az Egyház tagjai egyedül csak Istenhez tartozhatnak!
ELMÉLKEDÉS
Apai nagyapám nagyon szeretett engem; bennem látta nemzetségének fenntartóját,
– ha tudta volna a jó öreg, mennyire nem váltom be a hozzám fűzött reményeit!
Ha nyaranta meglátogattuk, azt akarta, hogy mindig mellette maradjak. Nem igen
beszélt, falun remeteéletet élő szófukar aggastyán volt, de jól esett neki, ha ott voltam
vele a szobában.
Valahogy így van velünk az Úristen is. Adott egy imamódot, amely abban áll, hogy
ott vagyunk mellette, anélkül mást tenne, mint hogy néz bennünket, mi pedig jól
érezzük magunkat mellette. Ha imádságunknak és hitünknek sötétjébe burkolózik is, mi
akkor is ott maradhatunk mellette. Tudjuk, hogy nekünk őnélküle nincs senki másunk.
P. Szeghy Ernő nyomán

IMÁDSÁG VASÁRNAPRA (R.K.)
Urunk, Istenünk: köszönjük, hogy
velünk vagy.
Köszönjük, hogy Fiad, Jézus
jelenlétével megszenteli a mi életünket is.
Sokszor megfogyatkozik életünkben,
ami szükséges volna ahhoz, hogy teljesebb és tisztább legyen az örömünk.
Kérünk, Mária közbenjárására segíts,
hogy tenni tudjuk azt, amit Jézus kér
tőlünk.
Add, hogy készségesek legyünk egyszerű és tiszta szolgálatokra, és add, hogy
megtapasztaljuk mi is, hogy átalakul és
megnemesedik az életünk Jézus Krisztus
jelenléte által.
Köszönjük, Urunk, az élet csodáit!

ogy

ANNOUNCEMENTS
+ We are praying the rosary every
Sunday morning at 9:30 before Mass.
All are welcome to join us in prayer.
TESTVÉREINK, A SZENTEK
+ Január 20-a Szent Fábián pápa és vértanú ünnepe az Egyházban (+ 250). 236-tól + On January 23rd, there is a second
collection benefiting the Latin American
Róma püspöke, a Callixtus-féle katakombákban temették el. – Ugyanezen a napon
Churches.
ünnepeljük Szent Sebestyén vértanút. A császár szolgálatában állt,
+ The 2022 donation envelopes are
mint katonatiszt, hitéért vértanúhalált szenvedett, nyilakkal átverve
ready to be picked up in the Elisabeth
szokták ábrázolni. A Via Appia mellett nyugszik. + 288.
Hall.
+ Január 21-én Szent Ágnes szűz és vértanú napját ünnepeljük.
+ We ask that if anyone has changed
Róma egyik legtiszteltebb vértanú szentje (+ 304 körül). Gazdag
their address or phone number, please
család gyermeke, alig 13 évesen lett a tisztaság vértanúja. A gyenge
notify the office.
Ágnes megszégyenítette a világ erőseit. Az ünnepén megáldott
+ Sunday mass intentions for our loved
bárányok gyapjújából készül a pallium, amelyet Szent Péter sírjára
ones can be requested in the office.
helyeznek először, s innen adományozza a pápa egyes püspököknek.
+ To learn more about our events, visit
A pallium kifejezi a közösséget Péterrel és mindenkori utódjával.
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.
+ Január 23. - A Szentmisén második
gyűjtés lesz a Latin Amerika-i Templomok
javára.
+ 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.

