ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP
Istenünk, mint Jóságos Mennyei Atyánk Szent Fia által az apostolokra bizta az
Evangélium terjesztését. Az apostolok utódai, a püspökök napjainkban velünkés papjaink által végzik ezt a munkát. Vagyis legfőbb feladatunk dolgozni az
Egyházban: az apostolokhoz hasonlóan terjeszteni Isten Országának örömhirét! És ha ezt
tesszük, máris beléptünk Isten Örök Országába, csatlakoztunk ahhoz a Jézus Krisztushoz, aki
maga az Isten Országa, akivel elérkezett Isten Uralma. Csatlakoztunk ahhoz a Jézus Krisztushoz, aki ÖRÖMHIRT HOZOTT: hogy Isten szeret bennünket és minden embert meghiv az
üdvösségre, az isteni-életre!
Ferenc pápánk is erre hivja fel figyelmünket "Az Evangélium Öröme" (Evangelii Gaudium)
kezdetű buzditásában. De figyelmeztet a megtérésre is, vagyis arra, hogy ki kell lépnünk önző,
zárt világunkból és életünkkel kell tanúsitanunk az igazságkeresők számára az üdvösség örömhirét! A Kr.u.-i XXI. évszázad apostolai kell, hogy legyünk lelkipásztori- és misszionárius
Egyházunkban! Le kell győznünk a modern világ kisértéseit, nem szabad "konzumkereszténnyé" (kényelemszerető-fogyasztói beállitottságú kereszténnyé) válnunk, mert akkor
elszigeteljük önmagunkat is az Egyetemes (Katolikus) Egyháztól, és annak tagjaitól, vagyis
"szektásodunk" és azt sem tapasztaljuk meg, milyen lelkesitő jót tenni! És napjainkban is vannak, akiknek nem jut a jóból, akik valóban szegények, de nem evangéliumi-okok miatt, hanem
a világ bűne miatt! És a bűn miatt szegénnyé váltakat nekem kell evangéliumi-szegényekké
változtatni! És a bűnös úton meggazdagodott embereket is, akiket nehezebb evangéliumi
szegényekké változtatni! De Istennek semmi sem lehetetlen, és Ő meg akar menteni minden
embert, azokat is, akikről mi már lemondtunk.
Mert Krisztus minket is küld apostolkodni, de figyelmeztet is, hogy "Ne vigyünk magunkkal
se tarisznyát, se sarut!" (Mk 6,7-13). És szeressük egymást cselekvő szeretettel! Szeretni embertársamat annyi, mint életet adni neki és gondoskodni róla mindaddig, amig mi magunk nem
szorulunk mások hasonló támogatására!
Jézus tetteiben és szavaiban sincs magyarázkodás, van viszont Ige, teremtő Ige, Ő maga a
teremtő Ige!
Kérjük a Mennyei Atyát, aki maga a Teremtő, hogy Szent Fia evangéliumi tanitását cselekvő
szeretettel valósitsuk meg Isten Örök Országának épitésében mindannyiunk- és az egész Anyaszentegyház javára.
A m e n.
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JÚLIUS 12 - ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Júl 12 10:00AM

Losonszky János és
Gabriella

Sedon Gabriella, Harmath
Család

Júl 19 10:00AM

Mattyasovszky-Zsolnay
Edit

Zsolnay Gábor, Zsolnay
Miklós és Családjaik

Válaszos zsoltár: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas
szivedet és üdvösségünket add meg nékünk.
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 5th: $674.00
Maintenance collection: $37.00
Hall renting: $100.00
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, Saller Márta, Mátyás Mária, Joseph Toth,
Mrs. Maureen Simonyi, Mátyás Károly, Domokos Mária, Jacques Yez,
Serfecz József, Megyeri Piroska, Neubauer Jószef, Babochay András,
Jurasits Mária, Rigácz Rózsika, Krémer Klára, Krémer Sándor.

ANNOUNCEMENTS
+ We will be praying the rosary every Sunday morning at 9:30 before Mass. All are
welcome to pray with us.
+ Confession time is available before mass
on Sunday.
+ Today, July 12, after mass we will have
coffee and pastries downstairs.
+ We ask that if anyone has changed their
address or phone number, please notify the
office.
+ Summer vacation season has begun,
please do not forget about Sunday mass
wherever you may go. Please mail your
church donations to our parish address. We
wish everyone a pleasant vacation, and
wish safe travels to all.
+ To learn more about our events, visit
www.stephenchurch.org.
+ For those parishioners who cannot attend
mass regularly, at GiveCentral.org, donations could be offered to our church and to
St. Stephen Hungarian School, as a one
time or periodically, with a credit card or
from a bank account.

HIRDETÉSEK
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a Szentmise előtt. Mindenkit szeretettel
hívunk a közös imádságra.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a
Szentmise előtt!
+ Ma, július 12-én, szentmise után kávé és
sütemény lesz.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az
irodában.
+ Megkezdődött a nyári vakáció ideje, kérjük ne feletkezzenek el Szentmisét hallgatni bármerre vannak. Templomi
adományaikat kérjük postázzák templomunk címére. Kellemes nyaralást, biztonságos utazást kivánunk mindenkinek.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek
szereteik elékére. Kérjük jelentkezzenek az
irodában.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekinthetik:
www.stephenchurch.org

MAGYAROK NAGYASSZONYA KÁPOLNA WASHINGTONBAN
Örömmel közöljük, hogy 2015. augusztus 29-én, délután 2:00 órakor kerül sor Washingtonban a Magyarok Nagyasszonya-kápolna felszentelésére. A kápolna az Egyesült Államok fővárosában, a Szeplőtelen Fogantatásról elnevezett nemzeti szentélyben lesz. Az előkészületek és a munkálatok gyors ütemben haladnak és hamarosan elkészül a kápolna.
Sok magyar közösség és egyén már készül az ünnepi napra. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre a szép alkalomra! Bíztatunk mindenkit, hogy egyénileg vagy csoportosan szervezze az utazást. Jó lenne, ha minél többen együtt lennénk, mivel a kápolna felszentelését Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és Donald Wuerl washingtoni
bíboros, érsek végzi majd. A dátum és az időpont nem változik! A bazilika pontos címe a következő:
Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception
400 Michigan Avenue NE, Washington, DC 20017

Szíves információt adok: Fr. Kiss G. Barnabás OFM
Tel: 313-842-1133 vagy sztkereszt@comcast.net

OUR HUNGARIAN
COMMUNITY AND HERITAGE
+ If you would like to rent the
Mindszenty Hall for private events,
we ask that you stop by the office at
least three weeks before the requested date.
+On July 19th, the Hungarian Club
will hold their annual picnic.
+ If you would like to know more
about Hungarian events taking place
in our area, please visit:
chicagohungarians.com for more in-

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
Aki szeretné Templomunk Mindszenty termét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze
szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt
templomunk irodájában, vagy hívja a Templomot.
+ Július 19-én lesz a Magyar Klub évi nagy
Piknikje. Szeretettel hívnak mindenkit.
+ Ha szeretne tudni a városunkban történő
magyar eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web oldalon mindenezekről tájékozódhat.

A HÉT SZENTJEI
Július 15-e Szent Bonaventura püspök és egyháztanító napja. Ferences szerzetes, Aquinói
Szent Tamással egyidőben tanít a párizsi egyetemen. Rendi generális, majd bíboros. Tamás
mellett a skolasztikus teológia legnagyobb tudósa.
Július 16-a Karmel-hegyi Boldogasszony ünnepe. A bibliai Karmel-hegy remetéi a XIII. században alapították meg a karmelita rendet, a Szent Szűz különös oltalma alatt. Ezt az oltalmat
köszöni meg a mai ünnep.
Július 18-án Boldog Hedvig királynőre emlékezünk. Nagy Lajos királyunk leánya, Jagello
lengyel és litván király felesége. A szegényeket, betegeket, öregeket maga ápolta. Fiatalon
halt meg 1399-ben. Sírjánál a krakkói székesegyházban csodák sokasága történt. A két nép
(magyar-lengyel) barátságának égi pártfogója.
Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk!
MINDENT MEGKAPTAM
Erőt kértem az Úrtól, s Ő nehézségeket adott, amelyeken megedződtem. Bölcsességért imádkoztam, és Ő problémákat adott, amelyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam,
gondolkozó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Bátorságot kértem, és Isten veszélyeket adott, amelyeket legyőztem. Szeretetre vágytam, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, hogy segítsek rajtuk. Kegyes jóindulata helyett, alkalmakat kaptam a jóra. Semmit nem
kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt.
Meghallgatta imádságomat!

