ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP
A mai evangéliumban szereplő mindkét asszonyt Máriát is és Mártát
is példaképnek tekinthetjük. Márta, a "vendéglátás-törvényének"
teljesítésében látta Isten akaratának teljesítését, Mária pedig a Krisztusba
vetett hit által. Márta jól tudta, hogy az emberhez méltó élet szolgálata
kötelességünk.
Mária mindezeken túllépve, tudta, hogy Krisztushoz hasonlóan mi is egy teljesség
és beteljesedés felé haladó mindenség részei vagyunk. Mária nemcsak az emberi
törvényeket teljesíti, hanem Isten örök törvényeit, és jól tudja azt is, hogy csak a
megismert teljesség lehet mértéke a földi élet szolgálatának. Mulandóságot szolgáló
igényeinket nekünk is ennek a teljességnek a szolgálatába kell állítanunk! A mulandókat
az el nem múló, örök dolgokhoz kell igazítanunk és nem fordítva! Nekünk egyszerre
kell lennünk "Máriáknak" és "Mártáknak!" Ora et labora! Imádkozzál és dolgozzál!
"Máriázz" és "Mártázz" egyszerre! Jézus Márta embereknek tetsző szorgalmát elismeri,
Mária Istennek tetsző magatartását viszont megdicséri, mivel Ő azt választotta, ami
örökre megmarad: "A jobbik részt választotta és nem veszíti el soha!"
Életünk hétköznapjaiban a mindent felőrlő idő elfordítja figyelmünket Istenről!
De észre kell vennünk, hogy az Úr minden látogatása valami jónak az előkészülete.
"Márta SOKMINDENNEL törődik, pedig csak EGY a szükséges, a jobbik rész
választása:" vagyis örök üdvösségünk! (Lk 10,38-42). Kérjük azt a Kegyelmet Istentől,
hogy nyissa meg szemünket az EGY szükségesnek meglátására, az örök értékek
felismerésére és úgy gazdálkodjunk földi javainkkal, hogy el ne
veszítsük örök boldogságunkat! A m e n.

Imádság

Üdvözlégy Úrnőnk, Kármel ékessége és fénye!
Ó, Mária, egészen a Tied vagyok és Te egészen az enyém vagy!
Kérlek, Édesanyám, szeplőtelen szívednek alázata, békéje és öröme
árassza el most a szívemet, hogy szüntelenül növekedjen bennem a
szeretet és a bölcsesség nagy kegyelme.
Jézus éljen, uralkodjon és pihenjen meg lelkemben, egész életem legyen
egyetlen Magnificat Isten dicsőségére, az Egyház és a lelkek javára.
Amen.
ELMÉLKEDÉS
Nekem a vallás nem bevégzett, történeti tény, amelyet úgy
bizonyítanak, mint más tényeket... Nekem nem tan, amelyet úgy bizonyítanak, mint
más tanokat, logikával... Nem külső, befejezett, nekem juttatott kinyilatkoztatás,
hanem örökös, folytonos, bennem megnyilatkozó isteni útmutatás. Krisztus megváltása
bennem folyik... a misztérium bennem ismétlődik.
Prohászka Ottokár
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JÚLIUS 17 - ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Július 17 10:00AM
Július 24 10:00AM

Miseszándék/Intention

Maureen Simonyi

Kéri/Requested By

Pongrácz Cilike

Szabadságon levő híveinkért
Vacationing parishioners

Válaszos zsoltár: Uram, ki lakhat a te hajlékodban?
Énekek: 230-1, 230-4,120,142,306,181.
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 10th : $ 663.00
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

+ We will be praying the rosary
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
every Sunday morning at 9:30 before Szentmise előtt 9:30-kor. Mindenkit szeretettel
Mass. All are welcome to pray.
hívunk a közös imádságra.
+ Confession is available before mass + Szentgyónás van minden vasárnap a Szenton Sunday.
mise előtt!
+ Today, July 17th, there will be a
+ Ma, Július 17 - Kisebédre invitáljuk a kedves
luncheon after mass.
híveket a Szentmise után.
+ It is vacation season, and we ask our + Szabadság ideje van, kérjük híveinket, hogy
parishioners not to forget to attend
ne feletkezzenek el a Szentmise hallgatásról,
Sunday mass. Donations can also be
bárhol is vannak. Templomi adományaikat
mailed in. Thank you for your support. posta útján is elküdhetik. Köszönjük
+ On August 21st we'll celebrate the támogatásukat.
Feast of St. Stephen, also there will + Augusztus 24-én lesz a templomunk
be our 82th anniversary. Mass will búcsúja, ugyan akkor ünnepeljük
be at 11 o' clock followed by lunch. Egyházközségünk 82-ik évfordulóját.
More information could be found on Szentmise 11 órától lesz, majd díszebédre
the flier. The RSVP deadline is
hívjuk a kedves híveket. Az ebédre a
August 19th.
jelentkezési határidő - csekkel együtt + For mass intentions, please call or
Augusztus 19.
stop by the office.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
+ We ask that if anyone has changed megváltozott, jelentse be az irodában.
their address or phone number, please + Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
notify the office.
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ To learn more about our events, visit + Templomunk eseményeit és a fényképeket
www.stephenchurch.org.
megtekinthetik: www.stephenchurch.org
OUR HUNGARIAN
KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK
COMMUNITY AND HERITAGE
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
+ If you would like to rent the
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki
Mindszenty Hall for private
events, we ask that you stop by the szeretné Templomunk Mindszenty termét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát
office at least three weeks before
legalább 3 héttel az esemény előtt temthe requested date.
+On July 24th, the Hungarian Club plomunk irodájában, vagy hívja a Templomot.
will held their annual picnic.
+Július 24-én lesz a Magyar Klub évi nagy pi+ If you would like to know more
knikje. Szeretettel hívnak mindenkit.
about Hungarian events taking place + Ha szeretne tudni a városunkban történő magin our area, please visit
yar eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com for in- www.chicagohungarians.com web oldalon
formation.
tájékozódhat.

Dear Parishioners,
Have you ever gotten angry with one of your family members? The
gospel for today portrays two women of faith who are biological sisters.
They are both friends of Jesus who has stopped by to share a meal with
them. Mary is content and happy sitting at the feet of Jesus taking in his
wisdom. Martha is getting increasingly aggravated because she's stuck
in the kitchen cooking and getting the table ready for dinner. In her frustration Martha disrupts the conversation between Jesus and Mary and asks Jesus to tell
Mary to help her.
However, Jesus tells Martha to quit being so anxious and states that Mary has
made a better choice by sitting at his feet. Imagine how hurt and angry Martha felt. All
that cleaning, cooking and arranging and Jesus tells her it's not that important. What
was his point?
We are called to be people of both prayer and action. However, these are not equal
activities. If we don't sit at the feet of Jesus in prayer first to ask for his wisdom about
what we are to do in life, our actions might not only be trivial but they may be contrary
to what God wants us to do. If we only pray and never act that would also be wrong.
However, if we act without first seeking the guidance of Jesus we risk being reckless
and may even wind up doing what the devil wants and not what God wants. Prayer
needs to be a daily activity whereby we seek the wisdom of God. Then we put our faith
into action by doing what God directs us to do in prayer.
In the short time I have been part of the St. Stephen King of Hungary faith community I can see that indeed you are people of both prayer and action. You love Jesus and
you seek his direction and he has lead you all these years to engage in actions that are
truly inspired by the Holy Spirit. May Jesus continue to speak to each one of us deep
within our hearts so that we may continue to do what he wants us to do in the world.
In God's love,
Father Michael Knotek

SZENT MÁRIA MAGDOLNA
Július 22-én, pénteken ünnepeljük a bűnbánó asszonyt, aki ott van Jézus halálánál és
kiérdemli, hogy elsőnek láthatja meg a föltámadt Krisztust. Így lett a feltámadás
hírvivője, „apostola apostolorum” (az apostolok számára is apostol). Ő a bűnbánók, a
vezeklők védőszentje.

