Évközi 16. vasárnap
Ha folyamatában nézzük az elmúlt két vasárnap evangéliumi szakaszait és a mait, akkor logikusan vetődik föl bennünk a kérdés, hogy
az elméleti kérdésekre való válasz keresés Jézussal, vagy a tevékeny –
tettekben megmutatkozó- szeretet, az ami fontosabb, vagy ami előrébb
való. Elmélet vagy gyakorlat? Contemplatio, vagy praxis? Mária, vagy
Márta? Amikor ezeket a kérdéseket ma feltesszük, akkor mintha csak
egy választ fogadnánk el. Vagy-vagy. Kizáró értelemben. De Jézus
pedagógiája egészen más.
„Csak egyre van szükség,”
És ezzel az egy mondatrésszel egészen máshova teszi a hangsúlyt, mint ahogy mi azt,
előzőleg feltettük. És más ellentétpárokat állít mi elénk. Vagy mondhatnánk úgyis, hogy
más választás elé állít bennünket, és másik kérdés feszültségébe invitál bennünket Jézus.
1.) Amíg az előző mondat a sok szóval fejeződik be (Mártának sokmindenre van
gondja sokmindennel törődik), úgy az előbb idézett mondat viszont a görögben az egy
szóval kezdődik. Így választás arra helyeződik, hogy SOKMINDEN, vagy EGY? Vagy
ahogy múlt héten mondtuk: A részletekben való eltévedés, vagy a törvény eredeti értelme,
maga az Isten, az igazi rész.
2.) Márta arra panaszkodik, hogy EGYEDÜL maradt, és mégis sokmindennel
foglalkozik. Mária pedig Jézus lábánál van, vele van KÖZÖSSÉGBEN, és csak egy
dologgal „foglalkozik”. Vagy ahogy két hete mondtuk, hogy a vágyunk felébresztése,
hogy Vele legyünk.
3.) Az eddig, mármint Jézusig használt sztereotípiák lerombolása. Rendkívül érdekes, hogy Jézuson kívül csak női szereplői vannak a mai evangéliumi szakasznak. Márta
képviseli a szolgálatot és ezzel együtt azt a konzervatív gondolkodást, ami alapján az ember arra törekszik, hogy saját nézeteit a közjó szolgálatába állítsa. Mária magatartása pedig
ezt töri össze. Mária belép Jézus „iskolájába”, az Ige iskolájába, mint a tanítványok
(férfiak). Jézus lábánál ülni, azt jelenti, hogy az ő tanítványai vagyunk, minél közelebb annál jobb a tanítvány.
Azaz Jézus pedagógiája nem akar „igazságot” tenni Mária és Márta között, mint egy
bíró. Nem alá fölé rendelt viszonyokról van szó, melyik a fontosabb, jobb, szebb, hatásosabb, hanem a MOST felismeréséről. Most van itt az Úr, most kell ráfigyelni. Mint a Teréz
anya nővérei, amikor az imádság ideje van, akkor nem dolgoznak, és nem azon fáradoznak, hogy kész vannak e a dolgaik, hanem az Úrra figyelnek, mert Ő van ott, aki
EGYEDÜL szükséges akivel KÖZÖSSBEN vannak, (akivel soha nem vagyok magányos).
És amikor szolgálnak, akkor valóban úgy tudnak szolgálni, mintha Jézust szolgálnák
sztereotípiák nélkül, minden kitaszítottat, beteget egyaránt.
Ámen

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCHSZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

2013

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
Telephone: (773) 486-1896
Fax: (773) 486-1902
Email: st.stephen@freemail.hu
Web: http://stephenchurch.org
Administrator: Rev. Nicholas Desmond
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
Organist: Mr. Imre Olajos

JÚLIUS 21 - ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Júl 21

10:00AM

Júl 28

10:00AM

Miseszándék/Intention

Kéri/ Requested By

Schrantz Zoltán

Schrantz Család

Édesanyáért, Nagymamáért

Kolos Alíz, Göndöcs Rita
és Alíz

Válaszos zsoltár: Uram, ki lakhat a te hajlékodban?
Énekek: 225-1, 225-5, 132, 126, 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 COLLECTION
July 14th: $ 1,039.00
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.
+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
+St. Stephen King of Hungary Parish joined 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.

HIRDETÉSEK
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt 1/2 10-től. Mindenkit szeretettel
hívunk a közös imádságra.
+Bakondy Ernőné hosszas betegség után megtért
teremtőjéhez. Emlékmiséje előre láthatólag jővő
héten lesz , időben értesítünk mindenkit. Őszinte
részvétünket fejezzük ki a Családnak. Nyugodjék
békében!
+Ma, nem lesz reggeli, sem süti-kávé 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 támogatásáról sem és küldjük be adományainkat.
Kellemes nyári pihenést kivánunk mindenkinek!
+Augusztus 18-án—SZT. ISTVÁN KIRÁLY
TEMPLOM BÚCSÚJA. A Szentmise 11 óra-kor
lesz.
+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+Templomunk eseményeit és a fénykpeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org
+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.

A Szt. István Magyar Iskola és a Bóbita Néptánc
Csoport szeptember 8-án tartja az évnyitóját szentmisével és ebéddel összekötve. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Az első tanítási nap, következő héten,
szombaton, szeptember 14-én lesz.
A bejelentkezési lap az iskolába letölthető a www.stephenchurch.org
és kérjük küldjék el a magyariskola@stephenchurch.org címre.
Részletekért, kérjük írjanak az iskola címére.
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, 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, van 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.

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!

