
 

                   ISTEN BÚZAMEZŐJE 
         Jézus PÉLDABESZÉDEKBEN válaszolt arra a kérdésre, hogy mihez 
hasonlít ISTEN ORSZÁGA: mustármaghoz, földbe rejtett kincshez, a 
kovászhoz, igazgyöngyhöz, ... stb. 
Sajnos ma napjainkban a példabeszéd ugyanúgy "hiánycikk", mint a 
PÉLDAADÁS és a PÉLDAKÉP! 
Ilyenkor, aratás idején is aktuális a "JÉZUSI-MAGVETÉS" példája. 

         Hiszen a mag növekedését és fejlődését befolyásolja a TERMÉSZET: a termőföld 
minősége, a napfény és az időjárás, szárbaszökkenésük legfőbb oka a bennük rejlő 
TERMÉSZETFÖLÖTTI CSODA és végül ÚJ TERMÉS, ami tovább hordozza az életet, 
mint ÖRÖK ÉLETÜNK jelképe! Végül az ÉLET GYŐZ a kicsiny magocskában, ami 
önmagában hordozza a MENNYEI-BÚZAMEZŐ ígéretét. 
De vannak a növekedésnek veszélyei is:  
            1.Kemény, kitaposott utak termőtalaj helyett. 
            2.Vékony, köves termőtalaj, amelyben a búzamag gyökértelenné válik és elszárad. 
            3. És a kigyomlálatlan TÖVISEK, amelyek elfojtják a vékonyka búzaszálakat. 
         De a MAGVETŐ reménykedik és bizakodik, hogy JÓ TALAJBA IS HULLANAK 
JÓ VETŐMAGOK, amelyek megsokasodva várják az aratást: harmincszoros-, 
hatvanszoros- és százszoros termést hozva. 
          Jézus a MAGVETŐ, a mag ISTEN IGÉJE és a SZÁNTÓFÖLD a mi lelkünk: 
fogadjuk lelkünkbe a Jézus által elvetett "magot", legyünk "jó szántóföldje" Isten-Igéjének, 
- még akkor is, ha napjaink "lélekrombolói" igyekeznek megszerezni vagy megvásárolni 
lelkünket -, hogy földi életünk végén a NAGY ARATÁSKOR százszoros termést hozzunk! 
            És ezt kérjük imáinkban is: "Urunk Jézus Krisztus! -Segits minket, hogy tanításod 
szívünkben jó talajra hulljon, és gazdag termést hozzon!  Ámen! 

Július 13. Szent Henrik ünnepe. Német-római császár, szent életével és uralkodói erényeivel 
sokat tett az Egy-ház megerősödéséért. + 1024. 
Július 15. Szent Bonaventúra püspök, egyháztanító nap-ja. Ferences szerzetes, Aquinói Szent 
Tamással egy időben tanít a párizsi egyetemen. Rendi generális, majd bíboros. Tamás mellett 
a skolasztikus teológia legnagyobb tudósa. A hagyomány szerint az őt meglátogató Szent 
Tamásnak, aki megkérdezte: „Hol a te könyvtárad?” azt válaszolta a feszületre mutatva: „Ez 
az én könyvtáram”. 1274. július 15-re virradó éjjel halt meg. Csodálatos, misztikus teológiai 
művei egy Istent igazán szerető ferences léleknek a megnyilatkozásai; filozófiai gondo-latai 
bölcsességről, nagy tudományról tesznek tanúságot. A Rend második alapítója. 
Július 16. Kárm elhegyi Boldogasszony ünnepe. A bibliai Kármel-hegy remetéi a XIII. 
században alapították meg a karmelita rendet, a Szent Szűz különös oltalma alatt. Ezt az 
oltalmat köszöni meg az ünnep.  
Július 18. Boldog Hedvig királynőre emlékezünk ezen a napon. 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. 

 

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! 

    Válaszos zsoltár: Jó földbe hullott a tanítás magja, 

                                                                          és termést érlelt . 

     Énekek: 226-1, 226 5-6, 139-140, 135, 306, 178.  

 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2014 
Telephone: (773) 486-1896                                                            

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Maciej Galle 

Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

JÚLIUS 13 – ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP  

PARISH  COLLECTIONS  - JULY 6th       

10:00AM Mass: $ 875.00 

  7:00 PM Mass: $ 481.00  

Maint. Collection: $102.00 

Nap/Day Idő/Time Miseszándék/Intention                  Kéri/Requested By 

July 13 10:00 AM Templomunkért 

July 20 10:00 AM Megyeri Piroska felgyógyulásáért   Szt. Erzsébet Oltáregylet  

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and 

friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace: 

Szalai Erzsébet, Baksay István, Vajda Rudi, Saller Márta, Mátyás Mária, 

Mrs. Maureen Simonyi, Mátyás Károly, Szukitch Margit, Mákos József. 

 



 

ANNOUNCEMENTS  

+We will be praying the rosary 

every Sunday morning at 9:30AM 

before Mass. All are welcome to 
pray with us.  

+Today, after the mass, there will 

be a meeting for all involved in 

planning our August 24 80th An-

niversary.  
+On July 20 there will be no 

breakfast or coffee after mass. 

+On August 24th we'll cele-

brate the Feast of St. 

Stephen, also there will be 

our 80th anniversary. Mass 

will be at 11 o' clock fol-

lowed by lunch. We would 

like to print for this occasion 

an anniversary book, please 

support this with your con-

gratulatory announcements. 

There is only one week left 

to  sign up for the announce-

ments. 
+Those who are traveling over 

the Summer could find informa-

tion about church locations and 

mass times at: http://

masstimes.org. Do not forget to 

support our church and send in 

your donations.  

+For mass intentions, please call 

or stop by the office.  
+To learn more about our events, 

visit www.stephenchurch.org.  

 

 

 

 
 

 

 

 

HIRDETÉSEK 

+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a Szent-

mise előtt 1/2 10-től. Minden kit szeretettel hívunk a 

közös imádságra. 
+Ma, Szentmise után rövid megbeszálást tartanak az 
Egyletek. Téma : Templom búcsú előkészítése.  
+Július 20-án nem lesz reggeli, sem sütemény-kávé 
felszolgálás.  

+Augusztus 24-én lesz a templomunk 

búcsúja, ugyan akkor ünnepeljük 

Egyházközségünk 80-ik évfordulóját. 

Szentmise 11 órától lesz, majd díszebédre 

hívjuk a kedves híveket. Ez alkalomra egy 

emlékkönyvet szeretnénk nyomtatni. Már 

csak egy hét van a hirdetések beküldésére, 

kérjük aki szeretne írni a könyvbe, tegye meg 

minél hamarabb! 
+Nyári időben nincs vakáció vagy szünet, minden-

kinek kötelező az Úr napját megszentelni. Azok 

részére akik utaznak, a  

http://masstimes.org web oldalon található in-

formáció a templomok és szentmise időpontról. 

Ne feledkezzünk el pedig a templomunk 

támogatásáról sem és küldjük be adományainkat. 
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma meg-
változott, jelentse be az irodába.  
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik 
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 

+Templomunk eseményeit és a fényképeket meg-

tekinthetik: 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. 

 

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 

 

+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, 

MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki 

szeretné Templomunk Mindszenty termét ren

-dezvényre kiváltani, kérjük jelezze 

szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt 

templomunk irodájában, vagy hívja a Tem-

plomot. 

+Ma, július 13, folytatódik a Gulyás Fesztivál a 

Norridge-i Református Egyháznál.  

+Július 20-án lesz a Magyar Klub évi nagy pi-

knikje. Szeretettel hívnak mindenkit.  

+Ha szeretne tudni a városunkban történő mag-

yar eseményekről, programokról, a 

www.chicagohungarians.com web oldalon min-

denezekről tájékozódhat.  

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.  

+Today, July 13th, continues the 

Annual Gulyas Festival, at the Re-

formed Church in Norridge  

+On July 20th, the Hungarian Club 

will held 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-

formation! 

JÉZUS SZENT VÉRÉNEK LITÁNIÁJA 

 
           A kinyilatkoztatott Szentírásban a vér szorosan kapcsolódik az élethez és 
ellentétéhez a halálhoz, a kivonuláshoz és a húsvéthoz, a papsághoz és a kultikus 
áldozatokhoz, a megváltáshoz és a szövetséghez. 
           A megváltó vér emlékezete központi helyet foglal el az Egyház kultikus 
ünneplésében, elsősorban az Eucharisztiában, de jelentőséget tulajdonít az egyes 
liturgikus időkben is. Egyes vidékeken július elsején ünneplik a szent vér ünnepét, és 
itt kapcsolódik a népi jámborság megnyilvánulása is ájtatosságok alakjában. Ennek 
egyik formája a Jézus Szent Vérének litániája, amelyet jelenlegi rendjében XXIII. 
János pápa 1960. február 24-én hagyott jóvá. Ez egy olyan vezérfonal, amely az 
üdvtörténeti vonatkozásokat nyilvánvalóvá teszi, és számos biblikus részlettel és 
hivatkozással is találkozhatunk. 
          Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, aki egyszülött Fiadat a világ 
Megváltójává rendelted és Vére által kiengesztelődni akartál, engedd kérünk 
üdvösségünk árát úgy tisztelnünk és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk 
oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk a mennyben. 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

http://www.masstimes.org/
http://www.masstimes.org/
http://www.stephenchurch.org
http://www.masstimes.org/
http://www.stephenchurch.org/
file:///C:/Users/Monica/Desktop/GiveCentral.org
chicagohungarians.com
chicagohungarians.com

