
 

 

Évközi 16. vasárnap 

        OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből 

       Ezt mondja az Úr: „Jaj a pásztoroknak, akik veszni hagyják és szétszélesztik legelőm 

juhait.” Ezért ezt mondja az Úr, Izrael Istene a pásztoroknak, akik népemet vezetik: 

„Szétszélesztettétek nyájamat, szétkergettétek, s nem törődtek vele. Nos, nekem majd gon-

dom lesz rátok, mégpedig gonosz tetteitek szerint” – mondja az Úr. 

      „Nyájam maradékát viszont magam gyűjtöm össze azokból az S országokból, ahová 

elűztem őket: visszahozom őket legelőikre, ott gyarapodni fognak és megsokasodnak. Pász-

torokat rendelek föléjük, hogy gondjukat viseljék és legeltessék őket: nem félnek és nem 

remegnek többé, és egy sem vész el közülük” – mondja az Úr. 

     „Íme, jönnek napok – mondja az Úr –,amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak. 

Királyként uralkodik majd, bölcsen kormányoz, s gondja lesz az országban a jogra és az 

igazságra. Az ő napjaiban megszabadul Juda, és biztonságban él Izrael. Ez lesz a neve, 

amelyen szólítják: Az Úr a mi igazságunk.”  Ez az Isten igéje. 

           SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből 

     Testvéreim! 

     Ti, akik egykor „távol” voltatok, Krisztus Jézusban most „közel” kerültetek, Krisztus 

vére árán. Ő a mi békességünk, aki a kettőt (Izraelt és a pogányokat) eggyé forrasztotta, és a 

közéjük emelt válaszfalat ledöntötte, az ellenségeskedést kiküszöbölte saját testében. A 

törvényt ugyanis parancsaival és rendelkezéseivel együtt érvénytelenítette. Mint békes-

ségszerző a két népet magában eggyé, új emberré teremtette, és egy testben mind a kettőt 

kiengesztelte Istennel kereszthalála által, amellyel az ellenségeskedést megölte. Eljött, hogy 

békét hirdessen nektek, a távol levőknek, és békét a közel levőknek. Az ő révén van mind-

kettőnknek szabad utunk az egy Lélekben az Atyához. Ez az Isten igéje. 

         ALLELUJA 
     Jézus mondja: † „Juhaim hallgatnak szavamra, * ismerem őket és a nyomomban járnak.”  

         † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből 

       Abban az időben az apostolok összegyűltek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, amit 

tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk: „Gyertek ti is, (menjünk) a pusztaságba egy 

magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit!” Mert olyan nagy jövés-menés volt körülöt-

tük, hogy még evésre sem maradt idejük. 

       Bárkába szálltak tehát és elmentek egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. 

De sokan látták, amikor elmentek, és sokan megtudták. Erre minden városból gyalog 

odasiettek, és megelőzték őket. 

       Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a 

pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani kezdte őket sok mindenre. 

       Ezek az evangélium igéi. 
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      In your prayers, please remember these parishioners or relatives 

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

grace:   Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, 

Bajzek Erzsébet, Lakatos Éva. 
 

JÚLIUS 18 - Évközi 16. Vasárnap  

16th Sunday in ordinary Time 

Nap/Day Idő/Time Miseszándék/Intention Kéri/Requested By 
July 18 10:00AM Templom betegeiért / Sick parish members  

July 25 10:00AM Templom hiveiért /  Parishioners  

 Énekek számai:  229, 229-5-6, 150, 144, 306, 195.  

 VÁLASZOS ZSOLTÁR:      Az Úr nékem pásztorom,  

                   ínséget nem kell látnom.              
 

                  
 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! 



 

 

TESTVÉREINK, A SZENTEK 

      Július 21-e Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyház-tanító emléknapja. 1559-ben 

született Brindisiben. Kapucinus lett, rendtársait a teológiára tanította, rendjében 

különféle megbízásokkal halmozták el. Fáradhatatlan és hatékony vándorprédikátorként 

bejárta Európát, így 1601-ben Magyarországra is eljutott, ahol Székes-fehérvár és 

Csókakő ostrománál győzelemre lelkesítette a magyarokat a törökök ellen. Számos 

művet is írt, amelyekben a hitet mutatta be. Meghalt Lisszabonban 1619. július 22-én. 

 

      Július 22-e Szent Mária Magdolna napja. A bűnbánó 

asszony ott volt Jézus halálánál, s kiérdemli, hogy elsőnek 

láthatja meg a föltámadt Krisztust. Így lett a feltámadás 

hírvivője. A bűnbánók, vezeklők védőszentje, aki 

tanúsítja, hogy nincs a bűnnek olyan mélysége, ahonnan 

az őszinte bűnbánat ne mentene ki.  

 

      Július 24-én Árpád-házi Szent Kingát, Lengyelország és Litvánia 

védőszentjét ünnepli az Egyház. Esztergomban született 1224. március 5

-én IV. Béla magyar király és Laszkarisz Mária bizánci császári 

hercegnő elsőszülött gyermekeként. Tizenöt évesen lett lengyel királyné 

V. Boleszláv hitveseként. Testvére volt Árpád-házi Szent Margitnak és 

Boldog Jolánnak. 

 

MEGVÁLASZTOTTÁK A FERENCES REND MINISZTER GENERÁLISÁT 

 

       Július 13-án délelőtt Rómában megválasztották a ferences rend miniszter generálisát 

Massimo Fusarelli OFM személyében. 

      Massimo Fusarelli OFM 1963. március 30-án született Rómában. 1982. július 28-án 

öltöztették be Szent Ferenc ruhájába. 1983. július 30-án ideiglenes, majd 1989. január 8-

án ünnepélyes örökfogadalmat tett. 1989. szeptember 30-án szentelték pappá. A pápai 

ferences egyetemen, az Antonianumon folytatott teológiai tanulmányokat, majd patriszt-

ikából az Augustinianumon licenciátusi fokozatot szerzett. A római rendtartományban a 

hivatáspasztoráció szolgálatát bízták rá, majd a folyamatos továbbképzés felelőse volt. 

2003 és 2009 között a rend nevelési és tanulmányi titkára volt. 
        Mielőtt a római Szent Bonaventura Rendtartomány elöljárója lett 2020-ban, a S. 
Francesco a Ripa templom plébánosa és a R.I.P.A. projekt felelőse volt (Rinascere 
Insieme Per Amore; a szegények befogadását és társadalomba való visszailleszkedését 
szolgáló kezdeményezés).              
                                                         Forrás: Ferences Rendtartomány / Magyar Kurír 
 

 

FERENC PÁPA ELHAGYTA A KÓRHÁZAT, ELSŐ ÚTJA A  

 

 

HIRDETÉSEK  
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 
Szentmise előtt 9:30-kor. Imádkozzunk együtt a 
Szentmise előtt, kérjük közbenjárását, segítségét 
családunkra, mindennapi életünkre. 
+ Ma, Július 18. - Mise után sütemény és kávé 
less. 
+ 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 87-
ik 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 

ANNOUNCEMENTS  
 + We are praying the rosary every 
Sunday morning at 9:30 before Mass. 
All are welcome to join us in prayer. 
+ Today, July 18th, coffee and pas-
tries will be served after Mass. 
+ 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 of-
fice. 
+ 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  

FERENC PÁPA ELHAGYTA A KÓRHÁZAT, ELSŐ ÚTJA A  
SZŰZANYÁHOZ VEZETETT 

       A Szentatya július 14-én, szerdán délelőtt elhagyta a Gemelli-klinikát, és visszatért a 
Vatikánba. Előtte elment a Santa Maria Maggiore-bazilikába, hogy hálát adjon a 
Szűzanyának sikeres műtétjéért. Kedden daganatos betegségben szenvedő gyermekekkel 
találkozott. 

IMÁDSÁG VASÁRNAPRA  
       Istenünk:  Mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy nyugalmat találjunk zakla-
tott munkánk közepette.  
       Mindannyian küldetést kaptunk, hogy legyünk jelen az emberek között, mint a béke 
emberei, mint az Isten országának munkatársai.  
       Add, Urunk, hogy legyen erőnk megpihenni tevékenységeink közben.  
       Add, hogy tudjunk mindig elcsendesedni, hogy megszólalhasson szívünkben a Te 
Igéd, amely egyedül képes arra, hogy átalakítsa az életünket.  
       Köszönjük, Urunk, a pihenés lehetőségét, hogy megtapasztalhatjuk a teremtett világ 
szépségeit.  
       Köszönjük, hogy magunk mögött hagyhatjuk mindennapi gondjainkat, köszönjük, 
hogy távlatokat nyerünk és elrendeződnek mindennapi gondjaink. 


