Évközi 15.vasárnap
Ha a múlt héten elsősorban kíváncsiságunkat, vágyunkat
ébresztgettük, hogy minél inkább megismerjük a mi Urunkat Jézus Krisztust -akár elméleti síkon, akár érzelmi síkon-, akkor ma
elsősorban arra keressük a választ, hogy mi az amit meg kell tennem? Ahogy a törvényt jól ismerő ember kérdezi:
„Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”
Két dolog húzódik meg a feltett kérdésben.
Első, hogy a törvénytudó arra kíváncsi, hogy Jézus tanítása igaz-e? Azaz
számunkra is egy kis vizsgát állít, mintha kikérdezné a múlt heti leckét.
A második, hogy egy fajta receptet kér, hogy mi az a biztos cselekedet, ami
szükséges, (vagy talán, ami elégséges, azaz mi az a kötelező minimum) az üdvösséghez. Az elméletről tér át a gyakorlatra.
A válasz metodológiájában ugyan az a kettősség figyelhető meg. Jézus az, aki
arra kíváncsi, hogy, hogy olvassa azaz, hogyan értelmezi a törvénytudó a törvényt. Bár
Jézust akarta „vizsgáztatni” mégis ő maga mondja fel a leckét. De tovább is bonyolítja
az elméleti disputát a törvénytudó, azzal, hogy immáron arra a kérdésre keresi a
választ, hogy ki az én felebarátom? Ez az a kérdés, ami a korabeli zsidóságban komoly
kérdés volt, és komoly problémát is okozott. Viszont Jézus válasz, mint már korában is
a törvény eredeti értelmére eredeti irányára akar utalni, úgymint felebarát az az ember,
aki hozzád a legközelebb áll. Rajta kell megmutatni, hogy mit jelent tettekben a
szeretetem, mindig és mindenkor a hozzám fizikálisan legközelebb állón. És így
fölöslegessé téve azt a vitát, hogy ki is a felebarát, ki tartozik ebbe a körbe és ki nem.
„Tedd ezt, és élni fogsz” hangzik Jézus válasza.
Az ember ahelyett, hogy megtalálta volna a tökéletességre vezető könnyebbik
utat, arra kap felhívást, hogy a törvény legnagyobb előírásaihoz mérje önmagát.
A részletekben való elsüllyedés helyett, Jézus a Törvény lényegére irányítja a figyelmet magára az Istenre, és kötelező minimum helyett a legtöbbre. Mert csak és kizárólag
így kérhetem saját magamnak a legtöbbet, az örök életet.
Így értjük meg Jézus válaszát: „Tedd ezt, és élni fogsz”, azaz tedd meg a tőled telhető
legtöbbet, hogy a legtöbbet kaphasd.
Ámen
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JÚLIUS 14 - ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Kéri/ Requested By

Júl 14

10:00AM

Kovács Iréne

Robert Hellget

Júl 21

10:00AM

Schrantz Zoltán

Schrantz Család

Válaszos zsoltár: Alázatosak, keressétek az Istent,

és szívetek újra éled.
Énekek: 227, 135/A, 139-140, 151, 306,191.
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 COLLECTION
July 7th: $ 1,024.00
Maint. collection: $ 157.00
Please support your Parish!

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and
friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing
grace:Mr. & Mrs. Szalai István, Baksay István, Vajda Rudi,Jurasits
János, Saller Márta, Mrs. Maureen Simonyi, Mátyás Károly,
Javorik Edit, Somenek Juliska , Szukitch Margit

ANNOUNCEMENTS
+We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30 before Mass. All are welcome to pray
with us.
+Today, coffee and pastries will be
served, after the mass.
+On July 28th, there will be a hot
breakfast served, after the mass.
+Those who are traveling over the
Summer could find information
about church locations and mass
times at:http://masstimes.org. Do
not forget to support our church
and send in your donations.
+We ask that if anyone has changed
their address or phone number to
please notify the office.
+On August 18th, we’ll cellebrate
St. Stephen’s Feast Day. Mass will
be at 11:00AM, followed by
lunch.
+For mass intentions, please call or
stop by the office.
+To learn more about our events,
please visit our website at
www.stephenchurch.org

HIRDETÉSEK
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt 1/2 10-től. Mindenkit szeretettel hívunk a közös imádságra.
+Ma, kávé és sütemény mellett kellemesen elbeszégethetnek Szentmise után.
+Július 21-én, nem lesz reggeli, sem sütikávé felszolgálás. Köszönjük megértésüket.
+Július 28-án, meleg reggelivel várjuk a kedves híveket Szentmise után.
+Nyári időben nincs vakáció vagy szünet,
mindenkinek kötelező az Úr napját megszentelni. Azok részére akik utaznak, a
http://masstimes.org web oldalon található
információ a templomok és szentmise időpontról. Ne feledkezzünk el pedig a templomunk támo-gatásáról sem és küldjük be
adományainkat.
Kellemes nyári pihenést kivánunk mindenkinek!
+Augusztus 18-án—SZT. ISTVÁN KIRÁLY
TEMPLOM BÚCSÚJA. A Szentmise 11 órakor lesz.
+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+Templomunk eseményeit és a fénykpeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org

+St. Stephen King of Hungary Parish
joi-ned GiveCentral.org, where 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.

+Lehetőség nyílt azok részére akik ritkábban
tudnak templomba járni, de szívűkön viselik a
templomunk sorsát, ezentúl adományozhatnak
templomunk és az Szt. István Magyar Iskola
részére a GiveCentral.org web oldalon, hitel
kártyáról vagy bank számláról, egyszeri vagy
rendszeres adományokat ajánlani.

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, at the Reformed Church in
Norridge continues the Annual Gulyas Festival.
+On July 21st, 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

KÖZÖSÉGÜNK 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.
+Ma, folytatódik a Gulyás Fesztivál a Norridge-i
Református Egyháznál.
+Július 21-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.

EGY SZENT ÉS EGY ÜNNEP
Hétfő, július 15-e Szent Bonaventura püspök, egyháztanító napja. Ferences szerzetes, Aquinói Szent Tamással
egyidőben 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”.
Szent Tamás és Szent Bonaventura a tudás mellett a lelkiség
nagy mesterei is voltak. Lelkesedéssel és forró szívvel szült
írásai miatt méltán érdemelte ki a „szeráfi doktor” címet.
Olyan lépések megtételével látta elérhetőnek a keresztény
tökéletességet, mint az általános parancsok megtartása, az
evangéliumi tanácsok követése, valamint az Isten megismerése és teljes szeretete. 1274. július 15-re virradó éjjel halt meg. Csodálatos, misztikus teológiai művei egy Istent igazán szerető ferences léleknek a megnyilatkozásai;
filozófiai gondola-tai bölcsességről, nagy tudományról tesznek tanúságot. A Rend
második alapítója.
Kedden, július 16-án Karmel-hegyi Boldogasszony ünnepét tartjuk. A bibliai Karmel-hegy remetéi a XIII. században alapították meg a karmelita rendet, a Szent Szűz
különös oltalma alatt. Ezt az oltalmat köszöni meg az ünnep.

