Évközi 12. Vasárnap
Jézus a mai evangéliumi tanitásával,amit missziós-apostoli beszédnek is nevezünk, határozott állásfoglalást kiván követőitől és tanúságtevőitől. Tőlünk
is. (Mt 10,37-42). Egy kérdéssel áll elénk: és válaszol is erre a kérdésre,
hogy "Hol tudjuk megtalálni örök életünket?" Hol és hogyan találjuk meg
örök-üdvösségünket? Keményem fogalmaz és tanit, amikor felsorolja követésének feltételeit:hogyan lehetünk megtalált örök üdvösségünk és örök életünk várományosai.
Döntenünk kell Jézussal, vagy Jézus ellen, mert csakis határozott állásfoglalással tudja
az ember a lelkét megmenteni. Csak egyedül Ő a mi megmentőnk. Nagyon fontos, hogy
ne gyűlöljük szüleinket és családtagjainkat, hanem szeressük, de még ettől is fontosabb,
hogy méltó tanúságtevői legyünk Neki.
E világ és a kereszténység között mindig is voltak és napjainkban is vannak ellentétek.
"Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak!" figyelmeztet Jézus mindannyiunkat!
A mai evangéliumban olvashatjuk Simeon jövendölésének beteljesedését is: "Jel lesz Ő,
akinek ellene mondanak!" (Lk 2,34). Csak a Krisztusban megélt, új életre való feltámadás és ujjászületés adja a helyes keresztény életszemléletet: "Aki megtalálja életét,
elvesziti azt, de aki értem elvesziti életét, megtalálja azt!" Ha hivatásunk nemcsak feladat, hanem lehetőség, amivel élünk, és amit teljesitünk, akkor méltó folytatói vagyunk
az Ő Megváltói-Művének.
Jézus a befogadással és annak jutalmával, az "igazak jutalmával" fejezi be missziós beszédét: ami az apostolok igehirdetésének, tanitásának és hitének, az Ő i g é r e t e i n e k
elfogadását és befogadását is jelenti. Mi vagyunk ennek örökösei- és folytatói! Kérjük a
Szűz Anya közbenjárását: "Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus i g é r e t e i r e!" A m e n.
SZENT TAMÁS APOSTOL Ünnep: Július 3.
Szent Tamás apostol a galileai Panszada városban szüle-tett és halászattal foglalkozott. Meghallván
Krisztus tanítását, mindent hátra hagyott és követte Őt. Az Üdvözítő 12 tanítványa közé tartozott.
A Szentírás tanúsága szerint, nem hitte el, amikor a többi tanítvány Krisztus feltámadásáról beszélt
neki: “Ha-csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem”. (Jn 20,25) A Feltámadást követő nyolcadik napon, az Úr
megjelent Tamás apostolnak és megmutatta neki sebeit: “Én Uram én Istenem!” – kiáltott fel Tamás
apostol. Tamás, aki egykor hitében gyengébb volt a többi apostolnál – mondja Aranyszájú Szent János, – Isten kegyelméből erőteljessé lett, buzgóbb és eltántoríthatatlanabb a többinél annyira, hogy
szinte az egész világot bejárta prédikációival, nem rettenve vissza attól sem, hogy a vad nemzeteknek
is hirdesse Isten szavát. Az Egyház hagyománya szerint, Szent Tamás apostol Palesztinában, Mezopotámiában, Etiópiában és Indiában alapított keresztény közösségeket. Az Evangélium hirdetését vértanú halálával pecsételte le. Az indiai Melipur város kormányzójának felesége és fia, keresztény hitre
való térítéséért, börtönbe zárták, kínzásokat szenvedett, majd végül, lándzsával átszúrták, miután az
Úrhoz költözött.
Szent Tamás apostol ereklyéi Indiában, Magyarországon és Áthosz szent hegyén nyugszanak.
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JÚLIUS 2 - ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP
Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Nap/Day

Idő/Time

July 2

10:00AM

Szabadságoló, útonlevő templomtagjainkért

July 9

10:00AM

Templomunk betegeiért

Válaszos zsoltár: Hadd énekeljem örökké

Urunknak irgalmas jóságát.
Énekek: 222, 123, 132, 150, 306, 183
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
June 25th: $1,778.00
Peter’s Pence Collection: $102.00
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, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Kolonits Olga,
Mocsán Ilike, Dobovanszky Imre, Schrantz Rószi.

ANNOUNCEMENTS
+ We will be praying the rosary every
Sunday morning at 9:30 before Mass.
All are welcome to pray with us.
+ Confession time is available before
mass on Sunday.
+ Today, we have breakfast after mass.
+ Thank you for all the volunteers who
helped once again make our annual picnic a success. Thank you to all the
guests, who supported the event.
+ On July 9th, there will be a Organ
Concert after mass, performed by Hocz
Veronika, a young student visiting from
Hungary and member of Tündérrózsa
Children’s Folk Dance Group.
+ On July 8th & 9th, at the Reformed
Church in Norridge the Annual Gulyas
Festival will be held.
+ On July 23rd, the Hungarian Club
will held their annual picnic.
+ Please report any changes in address
or phone number to the office.
+Sunday mass intentions for our loved
ones can be requested in the office.
+ Summer vacation season has begun,
please do not forget about Sunday mass
wherever you may go. Please mail your
church donations to our parish address.
We wish everyone a pleasant vacation,
and wish safe travels to all.
+ 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 9:30-kor.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise előtt!
+ Ma, szentmise után sütemény és kávé lesz.
+ Hálás köszönet minden önkéntes dolgozónknak, akik ebben az évben is sikeressé
tették templomunk évi piknikjét. Isten fizesse
meg kemény, áldozatos munkájukat. Köszönjük a kedves vendégeknek, hogy megjelenésükkel támogatták ezt az eseményt!
+ Július 9-én, a szentmise végén lesz egy
ORGONA KONCERT, amit
Hocz Veronika játszik, aki a Tündérrózsa Gyermeknéptánccoport tagja, Magyarországról. Mindenkit szeretettel várunk!
+ Július 8-én és 9-én lesz a Gulyás Fesztivál
a Norridge-i Református Egyháznál.
+ Július 23-án lesz a Magyar Klub évi nagy
Piknikje. Szeretettel hívnak mindenkit.
+ Egyedülálló magyar férfi- templomtagunkkeresi olyan magyar hölgy társaságát, aki
segítségére lenne a napi teendőkben. Érdeklődjenek este 6ó után a következő számon:
847-674-0167
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodában.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek
szereteik elékére. Kérjük jelentkezzenek az
irodában.
+ Megkezdődött a nyári vakáció ideje, kérjük
ne feletkezzenek el Szentmisét hallgatni bármerre vannak. Templomi adományaikat kérjük postázzák templomunk címére. Kellemes
nyaralást, biztonságos utazást kivánunk mindenkinek!
+ Templomunk eseményeit megtekinthetik:
www.stephenchurch.org

Dear Parishioners, What a wonderful experience of hospitality we all had
at our annual Piknik last Sunday! What could be better than celebrating
Mass together in the beauty of nature, enjoying wonderful Hungarian food
lovingly prepared by many hands and extended conversation with one another? It doesn’t get much better than that! And then to have Father Maciej Galle and several Polish men ride up in their motorcycles just added
to the fun. Many thanks to everyone who helped prepare the food and set
up for the Piknik and the take down and clean up. What a wonderful example of the
great spirit of hospitality present in our faith community. I enjoyed every aspect of it
including being able to spend more time with you parishioners and your families. You
are very good to me and I am grateful!
So, as one who has recently been the privileged recipient of your hospitality I am
particularly struck by the story in today’s first reading of the couple who provided hospitality to Elisha the Prophet. They recognized Elisha as a holy man and provided him
with lodging and meals whenever he passed through their town. In this way they were
not only supporting Elisha but they were also supporting the great work he was doing in
the name of God. As a reward for their generosity, the wife who had no son became
pregnant. Another biblical example of how our generosity is rewarded by God, the
Source of all hospitality. We can only be kind to one another because God is kind to us.
So, if the first reading was a lesson in good manners, the gospel reading may jolt
us into confusion about other manners. Even though the Fifth Commandment is “Honor
your father and mother,” Jesus says, “Whoever loves father or mother more than me is
not worthy of me… (Matt. 10:37).” This may seem cruel and even rude unless we remember that the First Commandment is “I am the Lord you God, there is no other. You
shall not have other gods besides me.” The truth of the matter is, God is our Creator and
the One to whom all glory and praise belongs and the One from whom all good things
come so we need to relate to everyone secondarily to God even our parents. It doesn’t
mean we hold our family and friends at a distance. It means God is the center of our
lives and the very reason why are able to love anyone is because God gives us the ability to love in the first place. This is what enables us to pick up our cross and follow Jesus and extend hospitality to others especially the poor and forgotten.
So, Jesus is not being rude. He’s just pointing to the reality of the fact that all love
flows from our love for God. May our love for God be always strong and pure!
In God’s love, Father Michael Knotek

