Évközi 15. vasárnap
ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCHOLVASMÁNY Ámosz próféta könyvéből
SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
Amacja, Bétel papja ezt mondta Ámosznak: „Látnok! Menj el innen! Menekülj, Juda
2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
földjére! Ott edd a kenyeredet és ott prófétálj! Bételben többé ne prófétálj, mert királyi
Telephone: (773) 486-1896
szentély ez, és a királyság temploma!”
Fax: (773) 486-1902
Ámosz így felelt Amacjának: „Nem vagyok én próféta, sem prófétának fia: pásztor
Email: st.stephen@freemail.hu
vagyok és fügét termesztek. Az Úr azonban elhívott a nyáj mellől. Azt mondta nekem az Web: http://stephenchurch.org
Úr: »Menj, prófétálj népemnek, Izraelnek?« Ez az Isten igéje.
Administrator: Rev. Edward J. Cronin
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
Testvéreim! Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki Lelkének minden Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
Organist: Mr. Imre Olajos
mennyei áldásával megáldott minket Krisztus által. Őbenne választott ki minket a világ
teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra
JÚLIUS 11 - Évközi 15. Vasárnap
rendelt bennünket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká
15th Sunday in ordinary Time
legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában jóságosan megaNap/Day
Idő/Time
Miseszándék/Intention
Kéri/Requested By
jándékozott minket.
Őbenne nyertük el vére árán a megváltást és bűneink bocsánatát bőséges kegyelme
Elhunyt templom lelkipásztoraiért /
folytán, amelyet teljes bölcsességben és megértésben gazdagon árasztott ránk. Tudtunkra July 11 10:00AM
adta ugyanis akaratának titkát, azt az őbenne előre meghatározott jóságos tervet, hogy
Deceased pastors of St. Stephen
elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban mint Főben egyesít mindent, ami a mennyben
és a földön van.*
July 18 10:00AM Templom betegeiért / Sick parish members
Őbenne nyertük el mi is az örökséget annak rendelése szerint, aki mindent szabad elhatározásából tesz. Szolgáljunk hát fölsége dicsőségére, mi, akik már korábban is Krisz- Énekek számai: 225, 225-5, 126, 131, 306, 180/A.
tusba vetettük reményünket. Benne kaptátok meg ti is a megígért Szentlélek pecsétjét,
VÁLASZOS ZSOLTÁR: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas
miután hallottátok az igazságról szóló tanítást, üdvösségetek evangéliumát, és hittetek
benne.
szívedet, és üdvösségünket add meg nékünk!
Ő a foglalója örökségünknek, annak, hogy teljesen megváltva övéi legyünk az Isten
fölségének dicsőségére. Ez az Isten igéje.
MISSION STATEMENT
ALLELUJA
Urunk Jézus Krisztus Atyja világosítsa meg lelki szemünket, * hogy megértsük, mily
St. Stephen King of Hungary Church serves
reménységre hívott minket.
the spiritual needs of all Catholics in our
PARISH COLLECTIONS
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
neighborhood, regardless of ethnicity, and
July 4th: $ 375.00
Abban az időben: Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküldte őket, hatalBldg. Maintenance $ 15.00
also welcome all Hungarians who want to
mat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne viPlease support your Parish!
pray in their language and keep their
gyenek semmit, csak vándorbotot: sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben.
May God bless your generosity!
Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Azután így folytatta: „Ha valacultural traditions alive!
hol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha
In your prayers, please remember these parishioners or relatives
valamely helységben nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét,
s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük.” Azok elmentek s hirdet- and friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing
grace: Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi,
ték mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beBajzek Erzsébet, Lakatos Éva.
teget meggyógyítottak. Ezek az evangélium igéi.

2021

FERENC PÁPA JÓ ÁLLAPOTBAN VAN A MŰTÉT UTÁN
A szövettani vizsgálat megerősítette a vastagbélt érintő divertikulózis
diagnózisát. A Szentatya meghatódott a sok üzenettől és a szeretettől, amely ezekben a
napokban feléje árad. Hálás az emberek figyelméért és imáiért.
A pápa továbbra is a római Gemelli-kórházban lábadozik, miután vasárnap este
előre tervezett vastagbél-műtétet hajtottak végre rajta. Matteo Bruni szentszéki szóvivő
szerdai sajtóközleményében tájékoztatott a Szentatya állapotáról.
„Őszentsége Ferenc pápa operáció utáni állapota továbbra is szabályos és
kielégítő. A Szentatya rend-szeresen étkezik és felfüggesztették az infúziós keze-lését.
Az utólagos szövettani vizsgálat megerősítette, hogy komoly diverticulosisról van szó,
amely szkleroti-záló (érelzáródással járó) divertikulitisz (vastagbél-gyulladás) nyomait
mutatja.” A szentszéki sajtóközpont igazgatója végül arról tájékoztatott, hogy Ferenc
pápát meghatotta a sok üzenet és szeretetmegnyilvánulás, ami ezekben a napokban
érkezett hozzá, és háláját fejezi ki az emberek közelségéért és imáiért.
Forrás: Vatikáni Rádió / Magyar Kurír
SZENTMISE – APOSTOLI LÁTOGATÁS
A vasárnapi Úrangyala (július 4.) elimádkozása után Ferenc pápa imákat kért
szeptemberi budapesti és szlovákiai útjáért. A pápa szeptember 12-én, vasárnap délelőtt
Budapesten koncelebrált szentmisével lezárja a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszust, majd e nap délutánján kezdi meg szeptember 15-ig tartó szlovákiai
apostoli látogatását.
Forrás: Vatikáni Rádió / Magyar Kurír

ANNOUNCEMENTS
+ We are praying the rosary every
Sunday morning at 9:30 before Mass.
All are welcome to join us in prayer.
+ 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.
+ Today, July 11th, Fr. Skerl will be
our guest again, Mass will be in Hungarian. Coffee and pastries will be
served after Mass.
+ It is vacation season, and we ask our
parishioners not to forget to at-tend
Sunday mass. Donations can also be
mailed in. Thank you for your support.
+ On August 22st we'll celebrate the
Feast of St. Stephen, also there will be
our 87th anniversary. Mass will be at
11 o' clock followed by lunch.
+ To learn more about our events, visit
www.stephenchurch.org

HIRDETÉSEK
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt 9:30-kor. Imádkozzunk együtt a
Szentmise előtt, kérjük közbenjárását, segítségét
családunkra, mindennapi életünkre.
+ Ma, Július 11. - Skerl atya ujra vendégünk
és mutatja be a Szentmisét. Szeretettel hívunk
és várunk mindenkit a magyar szentmisére!
Mise után sütemény és kávé lesz felszolgálva.
+ Szabadság ideje van, kérjük híveinket, hogy
ne feletkezzenek el a Szentmise hallgatásról,
bárhol is vannak. Templomi adományaikat posta
útján is elküdhetik. Köszönjük támogatásukat.
+ Augusztus 22-én lesz a templomunk búcsúja,
ugyan akkor ünnepeljük Egyházközségünk 87ik évfordulóját. Szentmise 11 órától lesz, majd
díszebédre hívjuk a kedves híveket.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodába.
+ Aki Szntmisét szeretne mondatni, kérjük,
jelentkezzen az irodánál.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org

SZENT BENEDEK
Július 11-én ünnepeljük a nyugati szerzetesség atyját, Szent Benedek apátot, aki a
keresztény Európa arculatának kialakításában egyik legnagyobb hatású egyéniség. 547ben halt meg. VI. Pál pápa Európa védőszentjévé jelölte ki. Reguláját ma is sok ezren
IMÁDSÁG VASÁRNAPRA
követik, a bencés szerzetesrendiek, a ciszterciek, stb. Imádság és munka (Ora et labora),
Urunk: köszönjük neked, hogy megajándékozol minket a te szereteteddel!
szemlélődés és tevékenység együttesen adják az Egyház életének egyensúlyát.
Köszönjük, hogy feléd siethetünk, aki országodba hívsz bennünket.
SZENT BONAVENTURA
Köszönjük, hogy megajándékozol minket a te békességeddel, amely felülmúl minden
Július 15-e Szent Bonaventura püspök és egyháztanító napja. Ferences szerzetes,
emberi mértéket.
Aquinói Szent Tamással egy-időben tanít a párizsi egyetemen. Rendi generális, majd
Kérünk, add, hogy hívó szavadat mindig meghalljuk.
bíboros. Tamás mellett a skolasztikus teológia legnagyobb tudósa.
Add, hogy parancsaid útján szárnyaló szívvel járhassunk.
MÁRIA-ÜNNEP
Add, hogy mindig előre tekinthessünk, mindig a jobbra és a többre törekedjünk.
Július 16-a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe. A bibliai Karmelhegy remetéi a
Köszönjük, Urunk, hogy testvéreinkben
XIII. században alapították meg a karmelita rendet, a Szent Szűz különös oltalma alatt.
Teneked szolgálhatunk, aki Krisztusban példát adtál nekünk a testvéri szeretetre.
Ezt az oltalmat köszöni meg a mai ünnep.

