ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP
Az IRGALMASSÁG JUBILEUMI SZENT ÉVÉBEN talán a
legaktuálisabb példabeszéde Jézusnak az IRGALMAS SZAMARITÁNUSról szóló evangéliumi példázata. Világosan tanítja, hogy a szeretet még az
igazságosságnál is nemesebb, gazdagabb és nagyobb dolog: az igazságosság arra
kötelez, hogy adjam meg embertársamnak, ami az ÖVÉ, vagyis azt, amit az emberi
törvények előírnak. Ezzel szemben a szeretet, ami Isten "törvénye", azt adja
embertársamnak, ami az ENYÉM. A szamaritánus nemcsak segít, hanem szeretettel az
igazságos mértéken felül is jót tesz.
Jézus az igazságosságot és a szeretetet összekapcsolja, nem engedi szétválasztani.
Nekünk sem elég csak megbocsátani, hanem a bűn okozta következményt is jóvá kell
tennünk, helyre kell hoznunk, függetlenül attól, hogy azt nem mi követtük el. Önző
világunkban is az IRGALMASSÁG CSELEKEDETEIT kell gyakorolnunk. Ahogy a
szeretet nem elmélet, hanem cselekvő szeretet, ugyanúgy az irgalmasság is cselekvő
irgalmasság!
Jézus ÚJSZÖVETSÉGI evangéliumi tanításának alapja a szeretet és az
irgalmasság, ami gazdagabb, mint az emberi törvények ÓSZÖVETSÉGI tanítása. Ezért
írja Pál apostol is, hogy a "törvény tökéletes teljesítése a
szeretet!"
Persze a szeretet területén is vannak fokozatok. Nekünk is el kell jutnunk
bizonyos szintre ezen a területen. Mert ahogyan testünknek, úgy a lelkünknek is "súlya"
van. Tegyük mérlegre magunkat lelkileg is, és ha lefogytunk, vagy felborult lelkünk
egyensúlya, állítsuk helyre "lelkünk súlyát" és egyensúlyát: gazdagodjunk lelkileg,
gyakoroljuk a szeretetet és az irgalmasság tetteit!
Jézus példabeszéde rávilágít arra, hogy az idegennel szemben is ugyanaz a
kötelességünk, mint a hozzánk közelálló embertársainkkal szemben. Ő minden embert
megváltott, nemcsak apostolait és tanítványait, és tanítása örök tanítás: "Úgy szeressétek
egymást, ahogyan én szeretlek titeket!" ( Jn 13,34). Kérjük Tőle imáinkban az igaz
Istenszeretet- és az igaz emberszeretet kegyelmét, hogy ne az önzés és a részvétlenség
vezessen bennünket, hanem a segítő szeretet. A m e n.
ELMÉLKEDÉS
Ki nekem Jézus? ÚT. Tudom, merre járjak, merre halad-jak. Senki sem mondta,
hogy a helyes út sima és kényelmes. Meredek és göröngyös az. De fölfelé egyre szebb a
kilátás, egyre fönségesebb az érzés. És ha vissza-visszacsúszik az ember az út nehéz
részein, ki ad erőt az újra meg újrakezdéshez? Ő.
Bárdos Lajos
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JÚLIUS 10 - ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Július 10 10:00AM
Július 17 10:00AM

Miseszándék/Intention

Maureen Simonyi
Kurucz Tibor

Kéri/Requested By

Szinte Zoltán
Katona Marianna és László

Maureen Simonyi

Pongrácz Cilike

Válaszos zsoltár: Alázatosak, keressétek az Istent,

és szívetek újra éled.
Énekek: 225-1,225-5,126,131,306,180/A.
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

July 3rd: $ 443.00
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: Baksay István, Vajda Rudi, Mátyás Károly, Joseph Toth,
Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József, Neubauer Jószef,
Babochay András, Jurasits Mária, Krémer Klára, Szabó Terike,
Mákos Anna .

ANNOUNCEMENTS

HIRDETÉSEK

OUR HUNGARIAN
KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK
COMMUNITY
AND
HERITAGE
+ We will be praying the rosary
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
+
If
you
would
like
to
rent
the
every Sunday morning at 9:30 before Szentmise előtt 9:30-kor. Mindenkit szeretettel
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki
Mindszenty Hall for private events, szeretné Templomunk Mindszenty termét
Mass. All are welcome to pray.
hívunk a közös imádságra.
we ask that you stop by the office at rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze
+ Confession is available before mass + Szentgyónás van minden vasárnap a Szentleast three weeks before the reszándékát legalább 3 héttel az esemény előtt
on Sunday.
mise előtt!
quested
date.
templomunk irodájában, vagy hívja a Tem+ July 17th, there will be a luncheon + Július 17 - Kisebédre invitáljuk a kedves
+Today continues the Annual Gulyas plomot.
after mass.
híveket a Szentmise után.
Festival at the Reformed Church in
+Ma, július 10. folytatódik a Gulyás Fesztivál a
+ It is vacation season, and we ask our + Szabadság ideje van, kérjük híveinket, hogy Norridge
Norridge-i Református Egyháznál.
parishioners not to forget to attend
ne feletkezzenek el a Szentmise hallgatásról,
+On July 24th, the Hungarian Club
+Július 24-én lesz a Magyar Klub évi nagy piSunday mass. Donations can also be
bárhol is vannak. Templomi adományaikat
will held their annual picnic.
knikje. Szeretettel hívnak mindenkit.
mailed in. Thank you for your support. posta útján is elküdhetik. Köszönjük
+ If you would like to know more
+ For mass intentions, please call or
támogatásukat.
about Hungarian events taking place in + Ha szeretne tudni a városunkban történő magyar eseményekről, programokról, a
stop by the office.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma our area, please visit
+ We ask that if anyone has changed megváltozott, jelentse be az irodában.
www.chicagohungarians.com for in- www.chicagohungarians.com web oldalon
tájékozódhat.
their address or phone number, please + Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik formation.
notify the office.
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
KÉT SZENT ÉS EGY ÜNNEP
+ To learn more about our events, visit + Templomunk eseményeit és a fényképeket
Július 11-én, hétfőn ünnepeljük a nyugati szerzetesség atyját, Szent Benedek
www.stephenchurch.org.
megtekinthetik: www.stephenchurch.org
apátot, aki a keresztény Európa arculatának kialakításában egyik legnagyobb hatású
egyéniség. 547-ben halt meg. VI. Pál pápa Európa védő-szentjévé jelölte ki. Reguláját
Dear Parishioners,
ma is sok ezren követik, a bencés szerzetesrendiek, a ciszterciek, stb. Imádság és
It is a blessing to have been named Administrator of St. Stephen
munka (Ora et labora), szemlélődés és tevékenység együttesen adják az Egyház
King of Hungary. I have been ordained for twenty years. Over the
életének egyensúlyát.
Péntek, július 15-e Szent Bonaventura püspök, egyháztanító napja. Ferences
years I have served as associate pastor in a few parishes and then
szerzetes, Aquinói Szent Tamással egy időben tanít a párizsi egyetemen. Rendi
served as pastor at two parishes in the Archdiocese. Presently I work
generális, majd bíboros. Tamás mellett a skolasztikus teológia leg-nagyobb tudósa. A
full-time with Archbishop Blase Cupich in managing Priest Personnel.
hagyomány szerint az őt meglátogató Szent Tamásnak, aki megkérdezte: „Hol a te
As your faith leader I see myself with three responsibilities:
könyvtárad?” azt válaszolta a feszületre mutatva: „Ez az én könyvtáram”. Szent Tamás
1. To love you and respect you and grow in my appreciation for
és Szent Bonaventura a tudás mellett a lelkiség nagy mesterei is voltak. Lelkesedéssel
Hungarian culture.
és forró szívvel szült írásai miatt méltán érdemelte ki a „szeráfi doktor” címet. Olyan
2. To provide you with solid spiritual leadership to help you grow closer to Jesus as
lépések megtételével látta elérhetőnek a keresztény tökéletességet, mint az általános
Catholics.
parancsok megtartása, az evangéliumi tanácsok követése, valamint az Isten
3. To work with you to bring more people into friendship with Jesus.
megismerése és teljes szeretete. 1274. július 15-re virradó éjjel halt meg. Csodálatos,
I am happy to have met some of you at your parish picnic a few weeks ago and
misztikus teológiai művei egy Istent igazán szerető ferences léleknek a
at Mass last Sunday. I look forward to getting to know all of you in the days ahead. Tomegnyilatkozásai; filozófiai gondolatai bölcsességről, nagy tudományról tesznek
tanúságot. A Rend második alapítója.
gether we will do great things for the Lord!
Szombaton, július 16-án Karmel-hegyi Boldogasszony ünnepét tartjuk. A bibliai
I pray for all of you every day. Please pray for me as well that I may serve you
Karmel-hegy
remetéi a XIII. században alapították meg a karmelita rendet, a Szent
with humility and compassion. God bless you and your families!
Szűz különös oltalma alatt. Ezt az oltalmat köszöni meg az ünnep. * Máriához, drága
In God's love,
Szűzanyánkhoz, tisztelettel járulunk. Őt dicsérje hangos énekével bizodalmas szóFather Michael Knotek
zatunk.

