
 

 

       Harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok és megszabadítalak” 
– mondja az Úr. Ez az Isten igéje. 
         SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 
      Testvéreim!Törekedjetek értékesebb adományokra! Ezért mindennél magasztosabb 
utat mutatok nektek. 
      Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak 
zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az 
összes titkokat és mind a tudományokat; hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet 
nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom bár mindenemet a nélkülözők között, odaad-
hatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. 
       A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem 
is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem 
rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, 
mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. 
       A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tu-
domány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. 
Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes. Gyermekkoromban úgy 
beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyer-
mek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükör-
ben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, 
akkor majd úgy ismerek meg mindent, ahogy most engem ismernek. 
       Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a 
legnagyobb a szeretet. 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 
       Abban az időben: Jézus beszélni kezdett a zsinagógában: „Ma beteljesedett az Írás, 
melyet az imént hallottatok.” Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szava-
kon, amelyek ajkáról fakadtak. „De hát nem József fia ez?” – kérdezgették. 
Ekkor így szólt hozzájuk: „Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem: Orvos, 
gyógyítsd önmagadat! A nagy tetteket, amelyeket – mint hallottuk – Kafarnaumban vég-
bevittél, tedd meg a hazádban is!” Majd így folytatta: 
„Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mon-
dom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat 
hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez 
sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni Száreptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy 
Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a 
szíriai Namán.” 
      Ezt hallva, a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték őt a városon 
kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy le-
taszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott. Ezek az evangélium igéi.  
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      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 
Jan 30 10:00AM Our sick parishioners /    

Feb  6 10:00AM Our Parishioners / Templomunk híveiért 

Énekek számai:253, 253-4, 139, 140, 151, 306, 181.  
 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Ajkam hirdeti,  

                          igazságodat, Uram. 
 

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! 



 

 

BOSCO SZENT JÁNOS 
       Január 31-e Bosco Szent János áldozópap ünnepe. Szegény családban született 1815
-ben, és saját utat járt be addig, amíg az ifjúság kiváló nevelője lett. 
Sokat kellett küszködnie, sokan támadták, de nagyon sok segítője is 
volt. A legfőbb támogatója édesanyja, Margit mama, aki a 
vészhelyzetekben mindig fia mellett volt. Megalapította a Szalézi Szent 
Ferenc, illetve Mária, a Keresztények Segítője Leányainak Társaságát. 
Alapelve a „meg-előző módszer”, mert így lehet eredményesen nevelni. 
Első tanítványaiból kiváló segítők váltak, akik nemcsak a munkában, 
hanem az életszentségben is példaképek lettek. Az egyik 
legkiemelkedőbb Savio Szent Domonkos. Don Bosco Torinóban halt 
meg 1888-ban. Rendje (a szaléziek = SDB) és világi munkatársai szerte 
a világon, így hazánkban is működnek és folytatják áldásos 
tevékenységüket a szent alapító szándékai szerint. 

URUNK BEMUTATÁSA 
Gyertyaszentelő Boldogasszony – Február 2. 

       Szűz Mária Jézus születése után negyven nappal bemutatta gyermekét a jeruzsálemi 
templomban. A nyugati liturgiában Szűz Mária tisztulásának, és a fénynek ünnepe lett. A 
görög liturgia a találkozás ünnepének nevezi, mert ekkor találkozott Krisztus az 
emberiséggel Simeon és Anna prófétaasszony személyében. Az előírt áldozat 
fölajánlásakor jelenlévő agg Simeon Jézust a nemzetek megvilágosítására szolgáló 
világosságnak nevezte. Innen ered a gyertyaszentelés szokása. A szentelt gyertya mint 
Jézus Krisztus jelképe egyike a legrégibb szentelményeknek. Keresztelésig az újszülött 
mellett világított. Azért szenteljük meg az emberi természetünket jelképező gyertyákat, 
hogy az isteni Fény kiáradjon és eltöltsön bennünket.  József és Mária ez alkalommal 
mutatta be áldozatként a két gerlicét vagy galambfiókát. Ekkor szentelték az Úrnak az 
elsőszülött fiút. Jézus bemutatása a jeruzsálemi templomban előírt vallásos cselekmény 
volt. Az első-szülött fiúgyermeket Istennek szentelték a szülők.  
        Urunk bemutatásának ünneplése már a IV. századtól kezdve általános volt. A II. 
Vatikáni Zsinat óta egy-értelműen az Úr ünnepei közé tartozik. Ugyanakkor régi 
hagyomány emlékeztet arra, hogy ez az ünnep Máriáé is. Az ünnep régi nevei között        

ismeretes: Mária megtisztulása. Mi magyarok most is így 
nevezzük: Gyertyaszentelő Boldogasszony.                   K. Cs. 

BALÁZS-ÁLDÁS 
         Február 3-a Szent Balázs püspök és vértanú napja. A IV. 
században Örményországban élt, hitéért Diocletianus császár 
borzasztó kínzások után lefejeztette. Torok-bajban és más 
betegségekben szoktak a hívők közbenjárásáért fohászkodni. A 
„Balázs-áldás” szentelmény, amely az egészségünkért való 
imádkozáshoz hozzáadja az Egyház és a közbenjáró Szent 
érdemeinek támogatását.  

Szent Balázs püspök és vértanú, könyörögj érettünk! 

 

 

ANNOUNCEMENTS  
 + We are praying the rosary every 

Sunday morning at 9:30 before Mass. All 

are welcome to join us in prayer. 

+ On February 6th, there will be the 

blessing of Saint Blaise at the end of the 

mass. 

+ 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 közben-

járását, segítségét családunkra, mindennapi 

életünkre. 

+ Február 6.- Szentmise után Balázs áldás 

lesz.  

+ A 2022-es borítékokat a Szt. Erzsébet 

teremben lehet felvenni.  

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefon-

száma megváltozott, jelentse be az irodába.  

+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, 

jelentkezzen az irodánál. 

+ Templomunk eseményeit és a fényképeket 

megtekinthetik: www.stephechurch.org. 

Évközi 4. vasárnap 
 

           OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből 
       Jozija király napjaiban így szólt hozzám az Úr: „Mielőtt megalkottalak anyád méhé-
ben, már ismertelek; mielőtt világra jöttél volna, megszenteltelek, és prófétául 
rendeltelek a nemzetek javára. 
      Azért hát övezd fel derekad; kelj föl, és mondd el nekik mindazt, amit parancsolok 
neked. Ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg téged az ő szemük előtt. 
Íme, én a mai napon erős várossá teszlek; vasoszloppá és ércfallá az egész országgal 
szemben: Juda királyai és főemberei ellen, papjai és egész népe ellen. 

IMÁDSÁG VASÁRNAPRA  

     Istenünk: köszönjük, hogy jeleket adsz nekünk. Kérünk, segíts, ne váljunk érzéketle-

nekké. Add, hogy figyelni tudjunk intéseidre. Kérünk, add meg nekünk a józan ítélőké-

pesség ajándékát. Add, hogy megkülönböztethessük a lényeges és lényegtelen dolgokat. 

Add, hogy hamis prófétákat sose kövessünk. Adj erőt, hogy figyelmeztetéseidre készek 

legyünk megváltoztatni életünket. Köszönjük a Te ígéreteidet, gondviselő jóságodat. 

Kérünk, segíts, hogy hűségben kitarthassunk, hogy állhatatossággal megőrizzük 

lelkünket. 


