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

SZENT JAKAB APOSTOL
Július 25-én ünnepeljük Szent Jakab apostol ünnepét. Lélekben zarándokoljunk el
Santiago de Compostelába, ahol sírját őrzik. Lélekben 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
vértanú apostol és zarándokelődeink megannyi kegyelmet eszközölnek
ki nekünk.
SZENT JOAKIM ÉS SZENT ANNA
Július 26-án Szent Joakimot és Szent Annát, a Boldogságos
Szűz Mária szüleit ünnepeljük. Aki olvasta Szűz Mária név
szerint a hagyományból ismert szüleinek élete emlékét,
egyértelművé teszi azt a keresztény megsejtést, hogy Isten
nagy
műveit
nagy
próbatételek
előzik
meg.
Gyermektelenségük miatt egymástól elbujdosó emberek
keserűsége után virradt fel üdvösségünk hajnalcsillaga. A
hűségben állhatatos szülők végül is megáldott szerelméből
született a Megváltó Édesanyja. Így lett Szent Anna és férje,
Szent Joakim a gyermeket kérő és váró hitvesek
közbenjárója. Bárcsak kieszközölnék Mária szülei ezt a kérő és váró vágyat a mai
házasságok számára!
Imádkozzunk nagyszüleinkért és idős testvéreinkért!
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JÚLIUS 20 – ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

July 13 10:00 AM Megyeri Piroska felgyógyulásáért Szt. Erzsébet Oltáregylet
July 20 10:00 AM Szülőkért, Nagyszülőkért

Kolos Alíz, Göndöcs Rita és Alíz

Válaszos zsoltár: Urunk, édes Istenünk,
mennyire jó vagy hozzánk!
Énekek: 226-1, 226 5-6, 142, 143, 306, 184/B
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 13th
10:00AM Mass: $ 647.00
7:00 PM Mass: $ 1,041.00
Maintenance Collection: $ 63.00
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, July 20th, there will be no
breakfast or coffee after mass.

+On July 27th, coffee and pastries will be served after the
mass.
+On August 24th we'll celebrate the Feast of St. Stephen,
also there will be our 80th anniversary. Mass will be at 11 o'
clock followed by lunch. More
information could be found on
the flier.
+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.
+For mass intentions, please call or
stop by the office.
+To learn more about our events,
visit 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.

HIRDETÉSEK
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt 1/2 10-től. Minden kit szeretettel hívunk a közös imádságra.
+Ma, Július 20-án nem lesz reggeli, sem
sütemény-kávé felszolgálás.
+Július 27. Szentmise után kávéra és süteményre hívjuk a kedves híveket.
+Augusztus 3-án a Szentmisén Jurasits
Jánosra emlékezünk. Szentmise után Jurasits
Marika és Családja szeretettel hívja reggelire a
templom híveit és minden kedves ismerősét.

+Augusztus 24-én lesz a templomunk

búcsúja, ugyan akkor ünnepeljük
Egyházközségünk 80-ik évfordulóját.
Szentmise 11 órától lesz, majd
díszebédre hívjuk a kedves híveket.
Kérjük a kedves hölgyeket, hogy aki tud, süssön
süteményt a templomi búcsú díszebédjére. Előre
is köszönjük áldozatos munkájukat.
+Nyári időben nincs vakáció vagy szünet,
mindenkinek 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
megváltozott, jelentse be az irodába.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org

OUR HUNGARIAN
COMMUNITY AND HERITAGE

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK

+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
+If you would like to rent the
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki
Mindszenty Hall for private
szeretné Templomunk Mindszenty termét ren
events, we ask that you stop by the -dezvényre kiváltani, kérjük jelezze
office at least three weeks before
szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt
the requested date.
templomunk irodájában, vagy hívja a Tem+Today, July 20th, the Hungarian
plomot.
Club will held their annual picnic.
+Ma, július 20-án, van a Magyar Klub évi
+If you would like to know more
nagy piknikje. Szeretettel hívnak mindenkit.
about Hungarian events taking place +Ha szeretne tudni a városunkban történő magin our area, please visit
yar eseményekről, programokról, a
chicagohungarians.com for more in- www.chicagohungarians.com web oldalon minformation!
denezekről tájékozódhat.
A VILÁGGAL SZEMKÖZT
Uram, hadd álljak szilárdan a világgal szemközt, hadd legyek szilárd a
megpróbáltatásokban, a kísértés fondorlatai között! Add, hogy ne térjek le a helyes útról,
légy az enyém, s maradjak meg a szeretetben! Add, hogy semmi se tudjon kitépni
jegyesed, az Egyház tagjai sorából, ne szakadjak el a hittől, és hadd dicsőítselek! Így
veled egyesülten élek, most a hit által, egykor majd szent színed látásában...
Szent Ágoston
IMÁDSÁG HAZÁNKÉRT
Úristen, akinek kezében van minden ország és nép sorsa, áraszd hazánkra mennyei
áldásodat, távoztasd el tőlünk az éhséget, háborút, betegséget, drágaságot. Vezéreld
akaratod szerint elöljáróink szívét, hogy az igazság, hűség és béke áldásai boldogítsák
országunkat. Amen.(A görög katolikus hívek imakönyvéből)
Adj szeretteimnek jó egészséget
Adj szeretteimnek jó egészséget és boldogságot, hitet
és szeretetet, igaz lelki életet, ajándékozd nekik békédet,
amelyet nem kaphatnak meg a világtól. Engedd, hogy
védelmed alatt boldog közösséggé váljunk; hogy mindig
szeretettel és hűséggel viseljük el, ami ér bennünket; hogy
mindig osztozzunk egymás örömében és bánatában. Adj
esőt, hogy amikor szeretteim elcsüggednek és keserű
csalódás éri őket, mindig vigasztalást, menedéket, támaszt
jelenthessek számukra.

