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JÚLIUS 19 – ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP  

16th Sunday in ordinary Time 

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and friends 
of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace: Mátyás 
Károly, Jurasits Mária, Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz 
Rózsi, Mocsán Ilike, Bajzek Erzsébet, Lakatos Éva. 

   Énekek számai: 229, 229-5-6, 150, 144, 306, 196. 
 

 

 

Nap/Day Idő/Time Miseszándék/Intention Kéri/Requested By 
July 19 10:00AM Templomunk betegeiért / Our sick Parishioners  

 July 26 10:00AM 
Édesanyám, Sedon Anna           Katona Marika   
 Memory of my Mother  

MISSION  STATEMENT 

St. Stephen King of Hungary Church 

serves the spiritual needs of all Catholics 

in our neighborhood,  regardless of eth-

nicity, and also welcome all  Hungarians 

who want to pray in their language and  

keep their cultural traditions alive! 

PARISH  COLLECTIONS  

July 19th: $  392.00  

  Please support your Parish!  

May God bless  

your generosity!                           

 

 

SZENT MÁRIA MAGDOLNA 
      Július 22-én ünnepeljük a bűnbánó asszonyt, aki ott volt Jézus 
halálánál és kiérdemli, hogy elsőnek láthatja meg a föltámadt 
Krisztust. Így lett a feltámadás hírvivője, „apostola apostolorum” (az 
apostolok számára is apostol). A bűnbánók, vezeklők védőszentje, aki 
tanúsítja, hogy nincs a bűnnek olyan mélysége, ahonnan az őszinte 
bűnbánat ne mentene ki.  

A NÁNDORFEHÉRVÁRI DIADAL 
    1456. július 22-én győzedelmeskedtek Hunyadi János várvédő vitézei és Kapisztrán 
János keresztes seregei a Nándorfehérvárt ostromló II. Mehmed (ur. 1451-1481) szultán 
hadai felett. A csatamezőn aratott győzelmet követően az oszmánok elmenekültek a 
Duna-parti vár alól, ezzel Magyarország és Európa hosszú évtizedekre elhárította a török 
terjeszkedés veszélyét. Hunyadiék diadalára azóta a déli harangszó emlékezteti a 

keresztény világot. 

ÁRPÁD-HÁZI SZENT KINGA 

    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. 

SZENT JAKAB 

   Július 25-én ünnepeljük Szent Jakab apostol ünnepét. Zebedeus fia, 
János apostol testvére, Betszaidában született. Az Úr főbb csodatetteinek 
tanúja volt. Heródes ölette meg 42 körül. Kiváltképpen tisztelik a 
spanyolországi Compostellában, ahol igen jeles templomot emeltek 
nevének.       Lélekben zarándokoljunk el Santiago de Compostelába, 
ahol sírját őrzik; megjárjuk az El caminót, amely a középkorban és ma is 
vonzza a földi élet vándorát. Az első apostol vértanú, akit Heródes 
Agrippa végeztetett ki Jeruzsálemben, hiteles közbenjárónak bizonyult. 
A zarándokút, amely sok áldozatot kíván, jó iskolája a lélek 
nevelésének. Emlékezetünkbe idézi a világ Isten akarta rendjét, amely 
Jézus Krisztusban az értékes földi élet és üdvösség egyetlen útja. Mivel 
nincs ember, aki ezt az utat járva el ne esne, újra és újra föl kell kelni. 
Vezeklő lélekkel járt elődök nyomában jár ma is a zarándok, amelynek 
nyomán lelki békére talál. Biztos, hogy a vér-tanú apostol és zarándokelődeink 
megannyi kegyelmet eszközölnek ki nekünk. 



 

 

ANNOUNCEMENTS  
+ On August 2nd there will be a  collec-
tion for Mission CO-op, if you do not 
have an envelope for it, there will be 
some provided at the church’s entrance. 

Évközi 16. vasárnap 
OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből  -  Isten alkalmat ad a bűnök megbánására. 
Nincs Isten rajtad kívül, aki mindeneknek gondját viselné, nem kell hát bizonyítanod, hogy 
nem ítéltél igazságtalanul. Hiszen hatalmad az alapja igazságosságodnak, és mivel min-
denek Ura vagy, kész vagy mindent megkímélni. Mutatsz ugyan erőt, ha kétségbe vonják 
hatalmadat, és bünteted azok merészségét, kik nem ismernek el téged, de fékezed hatal-
madat, enyhén ítélsz és nagy kímélettel igazgatsz minket, mert akkor gyakorlod hatalmadat, 
amikor csak akarod. Mindezzel pedig arra tanítottad népedet, hogy igaznak, emberségesnek 
kell lennie, és azzal a jó reménnyel töltötted el gyermekeidet, hogy amikor ítélsz, alkalmat 
adsz a bűnök megbánására. 
Ez az Isten igéje.    Bölcs 12,13.16-19 
VÁLASZOS ZSOLTÁR 
Válasz: Urunk, édes Istenünk, * mennyire jó vagy hozzánk! 1 D2. tónus. 
Előénekes: Uram, te szelíd és jóságos vagy, * nagy irgalmú mindazokhoz, akik hívnak 
téged. 
Hallgasd meg, Uram, imádságom, * figyelj könyörgésem szavára. 
E: Eljön minden nemzet, melyet csak alkottál, * imádva borulnak le előtted, Uram, és neve-
det áldják. 
Mert nagy vagy és csodákat művelsz, * egyedül te vagy az Isten. 
E: Uram, Istenem, te irgalmas és jóságos vagy, * hosszan tűrő, könyörülő és hűséges. 
Tekints rám, és szánj meg engem, * adj erőt szolgádnak.   Zsolt 85,5-6.9-10.15-16a 
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből 
Testvéreim!  Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, hisz mi még azt sem tudjuk, 
hogy hogyan kell helyesen imádkozni. A Lélek azonban maga könyörög bennünk, emberi 
szóval ki nem fejezhető fohászkodással. Isten pedig, aki a szíveket vizsgálja, tudja, hogy 
mit kíván bennünk a Lélek, mert ő Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. 
Ez az Isten igéje.   Róm 8,26-27 

ALLELUJA 
Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Istene, * mert feltártad a kicsinyeknek or-
szágod titkait. Vö. Mt 11,25 – 8G. tónus. 
† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 
Abban az időben: Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek: „A mennyek or-
szága olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, 
jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba  
 
 
 

 
 

HIRDETÉSEK  
+ Augusztus 2  - MISSION CO- op vasár-

napja. A boritékot erre a célra a bejáratnál ve-

hetik fel. Előre is köszönjük nagylelkű 

adományaikat! 

 

 

szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák odamentek a gazdához, és meg-
kérdezték: »Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnét került hát bele a kon-
koly?” Az így válaszolt: „Ellenséges ember műve ez.” A szolgák erre megkérdezték: 
„Akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle?” Ő azonban így felelt: „Nem, nehogy a 
búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek! Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mind-
kettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak: Előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kös-
sétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba!” * 
Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik: „A mennyek országa olyan, mint a 
mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mé-
gis, amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az 
ég madarai és ágai között fészket raknak.” 
Végül ezt a példabeszédet mondta nekik: „A mennyek országa olyan, mint a kovász, 
amelyet fog az asszony, belekever három véka lisztbe, és az egész megkel tőle.” Mindezt 
példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott 
nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott: 
Példabeszédekre nyitom ajkamat, s hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől. Akkor el-
bocsátotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig odajárultak hozzá és kérték: 
„Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet!” Erre ő 
ezekkel a szavakkal válaszolt: „Aki a jó magot veti, az az Emberfia. A szántóföld a világ, a 
jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti – az 
ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik 
és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az Emberfia elküldi angyalait, hogy 
szedjék össze országában mindazt, ami botrányos, és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes 
kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Az igazak pedig mint a nap, ragyogni 
fognak Atyjuk országában. Akinek van füle, hallja meg!” 
Ezek az evangélium igéi. 

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK 
Pap: Testvéreim! Imádkozzunk jóságos Istenünkhöz, aki megadja kegyelmét, hogy országa 
növekedjék bennük és a világban! 
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Egyházad napról napra gyarapodjék hitben, reményben és 
szeretetben! 
2. Add, Urunk, hogy tanításod tiszta búzáját el ne fojtsa bennünk a tévedés konkolya! 
Hívek: Kérünk téged . . . 
3. Add, Urunk, hogy az ifjúság kellő bölcsességgel és felelősséggel megkülönböztesse a 
jót a rossztól! 
4. Add, Urunk, hogy lelkipásztoraink munkáját bőséges termés kövesse! 
5. Add, Urunk, hogy az utolsó ítéleten választottaid között lehessünk! 
Pap: Mindenható, örök Isten! Szentlelked segítsen mindnyájunkat, hogy a jót a rossztól 
megkülönböztetve, mindig a jót kövessük! Krisztus, a mi Urunk által. 
Hívek: Ámen. 


