Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból.
Még ha azt mondaná is a láb: „Nem vagyok kéz, tehát nem tartozom a testhez”, azért a
testhez tartozik. Ha pedig a fül azt mondaná: „Nem vagyok szem, tehát nem tartozom a
testhez”, azért a testhez tartozik. Ha a test csupa szem volna, hol maradna a hallás? Ha
meg csupa hallás, hol volna a szaglás? Isten határozta meg minden egyes tag feladatát a
testben, tetszése szerint. Ha valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így azonban sok
a tag, de a test csak egy.
A szem nem mondhatja a kéznek: „Nincs rád szükségem”, vagy a fej a lábnak:
„Nincs rád szükségem”. Ellenkezőleg, a gyöngébbnek látszó tagok sokkal szükségesebbek. Sőt a test alacsonyabb rendű tagjait nagyobb gonddal vesszük körül, és a tisztességtelen tagok nagyobb tisztességben részesülnek, a tisztességes tagoknak ugyanis nincs erre
szükségük. De Isten alkotta így a testet, és azért részesítette az alacsonyabb rendű tagot
nagyobb tisztességben, hogy a testben ne támadjon meghasonlás, hanem a tagok törődjenek egymással. Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele.
Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai. Ám az Egyházban Isten némelyeket
apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csodatevő hatalmat,
gyógyító erőt, segítőkészséget, kormányzóképességet, különféle nyelvadományt. Vajon
mind apostolok? Mind próféták? Mind tanítók? Valamennyien rendelkeznek csodatevő
hatalommal és gyógyító erővel? Mindnyájan beszélnek nyelveken? Mindnyájan értelmezik a beszédeket? Ti törekedjetek értékesebb adományokra! Ez az Isten igéje.
ALLELUJA
Az Úr elküldött engem, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek, és a bűn rabjainak
szabad életet hirdessek.
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Már sokan vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszódott eseményeket leírják, úgy,
ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az isteni igének. Most jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek pontosan utánajárjak, és
sorban leírjak neked mindent, tiszteletreméltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire
megbízhatók azok a tanítások, amelyekre oktattak.
Abban az időben:
Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított
a zsinagógákban, és mindenki elismeréssel beszélt róla.
Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába,
és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset,
és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és
elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást,
a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az
Úr esztendeje.”
Összetekerte az Írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem
rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént
hallottatok.” Ezek az evangélium igéi.
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JANUÁR 23 - ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
Az Isten Igéjének vasárnapja

3rd Sunday in ordinary Time
Nap/Day

Idő/Time

Jan 23

10:00AM

Our sick parishioners /

Jan 30

10:00AM

Our Parishioners / Templomunk híveiért

Énekek számai:

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

231, 120, 114, 153, 306, 189.

: Uram, Istenem,
örök életet adó igéid vannak.

VÁLASZOS ZSOLTÁR

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
January16th: $ 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.

TESTVÉREINK, A SZENTEK
Január 24-e Szalézi Szent Ferenc püspök, egyháztanító emléknapja. A megújuló francia
egyház egyik vezér-alakja, Genf püspöke. Hitvédő, rendalapító, kora lelki-ségének
formálója. A katolikus írók pártfogója. Filótea című könyve ma is a legelterjedtebb lelki
könyvek egyike. (+ 1622)
Január 25-e Szent Pál apostol megtérésének ünnepe (Pál-forduló). Saul, a buzgó
farizeus Isten kegyelme által megtér a damaszkuszi úton. A keresztények üldözőjéből a
népek apostola, Pál lett. Hitt Jézusban, aki magához ölelte, és tudta, hogy semmi el nem
szakíthatja szeretetétől. A népek apostola, Szent Pál könyörögjön érettünk, hogy tudjunk
élni az evangélium szerint.
Január 26-a Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök ünnepe.
Január 27-e Merici Szent Angéla szűz emléknapja. Olasz, Szent Ferenc
harmadrendjének tagja. Szent Orsolya pártfogása alatt társaságot alapít a szegény leányok
nevelésére. (+ 1540)
Január 28-a Aquinói Szent Tamás áldozópap, egyháztanító ünnepe. Nápolyban tanult,
majd Szent Domonkos rendjének tagjaként Párizsban és Kölnben folytatta ta-nulmányait. A
középkor legtudósabb teológusa, „angyali doktor”, a skolasztika fejedelme. Egyetemi tanár
Párizsban. Filozófiai, teológiai tanítása napjainkig irányadó. Az Oltáriszentség nagy
hittudósa. Főműve a Summa Theologica, ebben a keresztény hitet tudományos rend-szerbe
foglalta. (+ 1274)
AQUINÓI SZENT TAMÁS IMÁJA
Uram, tégy ellentmondás nélkül engedelmessé, a szív kisszerűsége nélkül tisztává,
zúgolódás nélkül türelmessé, színlelés nélkül alázatossá, szertelenségre való hajlam nélkül
vidámmá, kislelkűség nélkül szomorúvá, fennhéjazás nélkül komollyá, könnyelműség
nélkül vonzóvá, hamisság nélkül igazlelkűvé! Add, hogy kevélység nélkül tegyem a jót,
önhittség nélkül meg tudjam inteni felebarátomat és épülésére szolgáljak szóval és jó
példával, a Te igazságodat tartva szem előtt! Ámen.
SZENTÍRÁSOLVASÁS ELŐTTI IMA A CSALÁDBAN
Urunk, mindenható Atyánk! Ezen az estén, mikor a napi munkában elfáradva
otthonunkba térünk és a családi béke meghitt pillanatait éljük, csendet szeretnénk teremteni
szívünkben, hogy a Te szavaidat hallgassuk. Hallgatni akarunk Téged, figyelni akarunk
Rád. Fáradtak vagyunk már a sok hamis szótól, a sok felesleges emberi szótól. Most
egybegyűltünk itt, szülők és gyermekek, hogy a Biblia szavaival imádkozzunk. Jól esik
megemlékezni a megváltás művéről, hallani Országod örömhírét. Világosíts meg
bennünket, hogy szívünkkel befogadjuk üzenetedet. Tudjuk, hogy Te vagy az út, az igazság
és az élet, add, hogy felfogjuk, mit jelent ez. Legyen Tiéd az első és utolsó szó ebben a
házban. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ámen.
IMÁDSÁG VASÁRNAPRA
Istenünk: köszönjük neked, hogy elküldted hozzánk Jézust, akiben beteljesedtek az Írás
szavai. Köszönjük, hogy örömhírt hozott a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, megvilágosodást a vakoknak. Köszönjük, hogy általa mindannyian szabaddá válhatunk,
sötétségünkből a fényre juthatunk, csüggedtségünkből örömre találhatunk. Add, kérünk,
hogy figyelni tudjunk Őrá, miként a zsinagógában is minden szem őrá szegeződött. Add,
hogy felismerhessük: Őbenne teljesedett be az Írás, Ő az, aki mindannyiunk számára az
élet. Add, hogy készséges lélekkel fogadjuk az ő tanítását. Istenünk: annyi minden

nyomasztja életünket, oly sokféle teher alatt görnyedünk. Add, hogy fölszabadultan élhessünk, világos látással,örömhírt tapasztalva szegénységünkben.
Add, hogy rádöbbenjünk: itt van az Úr kegyelmének esztendeje, itt van az üdvösség
napja.

ANNOUNCEMENTS
HIRDETÉSEK
+ We are praying the rosary every + Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Sunday morning at 9:30 before
Szent-mise előtt 9:30-kor. Imádkozzunk együtt a
Mass. All are welcome to join us in Szentmise előtt, kérjük közbenjárását, segítségét
prayer.
családunkra, mindennapi életünkre.
+ Today, January 23rd, there is a
+ Ma, Január 23. - A Szentmisén második gyűjtést
second collection benefiting the
tartunk a Latin Amerika-i Templomok javára.
Latin American Churches.
+ A 2022-es borítékokat a Szt. Erzsébet teremben
+ The 2022 donation envelopes are lehet felvenni.
ready to be picked up in the Elisa- + Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
beth Hall.
megváltozott, jelentse be az irodába.
+ We ask that if anyone has
+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, jelentchanged their address or phone
kezzen az irodánál.
number, please notify the office.
Évközi 3. vasárnap – Isten igéjének vasárnapja
OLVASMÁNY Nehemiás könyvéből
Azokban a napokban, amikor a zsidók visszatértek a babiloni fogságból, az egész nép
egy emberként összegyűlt a Víz-kapu előtti téren. Akkor Ezdrás pap a gyülekezet elé tárta a
Törvényt, a férfiak, a nők és mindazok elé, akik meg tudták érteni. A hetedik hónap első
napja volt. A Víz-kapu előtti térségen reggeltől délig felolvasott a férfiaknak, a nőknek és
mindazoknak, akik meg tudták érteni. Az egész nép figyelt a Törvény könyvére.
Ezdrás írástudó felállt egy erre a célra készített faemelvényre. Kinyitotta a könyvet az
egész nép szeme láttára – magasabban állt ugyanis, mint a nép –, s amikor kinyitotta, az
egész nép felállt. Akkor Ezdrás áldotta az Urat, a nagy Istent, s az egész nép felemelt kézzel
ráfelelte: Ámen, ámen. Majd mélyen meghajoltak, és a földre borulva imádták az Urat.
Ezután felolvastak az Isten törvényének könyvéből tagoltan, megmagyarázva az
értelmét, úgy, hogy meg is értették, amit felolvastak. Akkor Nehemiás, a kormányzó, Ezdrás, a pap és írástudó, valamint a leviták, akik az egész népet tanították, így szóltak az
egész néphez: „Ez a nap az Úrnak, a ti Isteneteknek van szentelve. Ne szomorkodjatok hát
és ne sírjatok!” Amikor ugyanis a Törvény szavait meghallotta, sírt az egész nép. Azután
így szóltak hozzájuk: „Menjetek, tartsatok ünnepi lakomát! Küldjetek belőle azoknak is,
akik nem készítettek! Ez a nap ugyanis szent a mi Urunknak. Ne szomorkodjatok, hiszen az
Úrban való örvendezés a ti erősségetek.”
Ez az Isten igéje.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Testvéreim! A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így van ez Krisztussal is.
Mi ugyanis, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk, mindnyájan egy testté lettünk a keresztségben az egy Lélek által. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át.

