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, coffee and pastries will be
served after Mass.
+ There will be a baptism during
the Mass on July 29th, after Mass
the parents of the child invite everyone for coffee and pastries.
+ On July 29th, the Hungarian
Club will held their annual picnic.
Everyone is invited to attend.
+ August 5 - MISSION SUNDAY.
+ On August 19th we'll celebrate the
Feast of St. Stephen King of Hungary. Mass will be at 11 o' clock followed by lunch.
+ 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.
+ 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.
+ 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. Imádkozzunk együtt
a Szentmise előtt, kérjük közbenjárását,
segítségét családunkra, mindennapi életünkre.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise előtt!
Szomorúan tudatjuk, hogy régi templomtagunk, Kolonits Olga, július 15-én,
éjjel megtért Teremtőjéhez. Őszinte részvétünket fejezzük ki a Családnak. Pénteken, a Wodlawn-I temetőben helyezték
örök nyugalomra, férje, Kolonits György
mellé. A jó Isten adjon neki örök nyugodalmat. R.I.P.
+ Ma, Július 22, Szentmise után sütemény és
kávé lesz.
+ Július 29-én a Szenmisén keresztelő lesz, a
fiatalok Szentmise után süteménnyel és
kávéval szeretnék megkinálni a kedves híveket. Mindenkit szeretettel hívnak.
+ Július 29-én lesz a Magyar Klub évi nagy
piknikje. Szeretettel hívnak mindenkit.
+ Augusztus 5 - MISSZIÓS VASÁRNAP
+ Augusztus 19. - Templomunk búcsúja,
Szentmise 11 órától lesz, majd díszebédre
hívjuk a kedves híveket.
+ 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.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodában.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ Templomunk eseményeit megtekinthetik:
www.stephenchurch.org
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JÚLIUS 22 - ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP
16th Sunday in ordinary Time
Nap/Day

Idő/Time

July 22 10:00AM
July 29 10:00AM

Miseszándék/Intention

Neubauer József

Kéri/Requested By

Szt. István Király Templom

Neubauer József

Pongrácz Cilike

Válaszos zsoltár: Az Úr nékem pásztorom,

ínséget nem kell látnom.
Énekek: 226, 226-5-6, 139, 140, 155, 306, 178.
MISSION STATEMENT
St. Stephen King of Hungary Church serves the
spiritual needs of all Catholics in our
PARISH COLLECTIONS
neighborhood, regardless of ethnicity, and also
July 15th: $ 532.00
welcome all Hungarians who want to pray in their
Please support your Parish!
language and keep their cultural traditions alive! 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, Mátyás Károly, Joseph Toth, Domokos Mária, Jacques Yez,
Serfecz József, Babochay András, Jurasits Mária, Krémer Klára,
Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Kolonits Olga,
Mocsán Ilike.

Dear Parishioners,
We’re all hungry! Jesus had pity for the hungry people who were following him around in the scene in today’s gospel. It was more than a physical
hunger Jesus detected in them. He also knew they were hungry emotionally,
intellectually and most of all spiritually. Pretty much like all human beings
including us. Even though Jesus was already exhausted and finally found a
peaceful place to enjoy some quiet time with his closest friends he gave that up to reach
out in compassion to the people who were trying to get close to him. It reminds me of a
quote from Ralph Waldo Emerson, “The purpose of life is not to be happy. It is to be
useful, to be honorable, to be compassionate, to have it make some difference that you
have lived and lived well.” Life is not about seeking one’s own satisfaction and fulfillment but the satisfaction and fulfillment of others. We know, however, that there is no
greater happiness than to compassionately see to the satisfaction and fulfillment of
others. This is what Jesus was all about.
That is what the prophet Amos had in mind as well. In the first reading we see
how this simple farmer and shepherd who was given the gift of prophecy was thrown out
of the kingdom by the religious and civil rulers whose evil ways he was confronting.
Amos didn’t confront the sin in others because he was judgmental and saw himself as
superior to them. He confronted them out of compassion because he knew that while sin
may bring a fleeting happiness at first it leads to alienation from God and there is no
worse misery than that. At baptism all of us were baptized into the priesthood,
prophethood and Kingship of Jesus. It is our job in life to save people from sin by lovingly speaking the truth to them in the name of Jesus. However, we have to be saving
ourselves from sin at the same time or we become just as hypocritical as the sinners we
are confronting.
The Letter to the Ephesians reminds us that Jesus came into the world for one
purpose: “He came and preached peace to you who were far off and peace to those who
were near, for through him we both have access in one Spirit to the Father (Eph. 2:18)”.
This is simply stated but has a complex meaning. Jesus came for everyone not just his
relatives and friends. It also means Jesus came for people that were far off the path of
faith as well as those who were on the path to God. More importantly, he came to be the
very means through which we become one with God the Father and the Holy Spirit. Jesus walked the face of the earth to show us how to live. By living lives of compassion
and generosity toward others, people will actually find us to be the very means through
which they become one with the Father, the Son and the Holy Spirit. May God help us to
bring the compassion of Jesus to those who need it most!
In God’s love,
Father Michael Knotek

ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP
Korunknak és a mai embernek a "betegsége" a folytonos rohanás.
Egyre több a munkába temetkező és soha nem pihenő ember. Nemcsak a
test, a lélek is elfárad! A munkában elfáradt, testből-és lélekből álló embernek nemcsak testi, hanem lelki pihenésre is szüksége van, időnként meg
kell állnia. Nekünk is tudnunk kell kikapcsolódnunk és tudnunk kell Jézussal együtt megpihennünk. Jézus nem elmenekülni akar tanitványaival, az odasiető
tömeget nem küldi el, nem keres másik "még magányosabb helyet" hanem "megesik rajtuk a szive" és tanitani kezdi őket. (Mk 6,30-34). Mint Jó Pásztor tovább dolgozik, mert
az evangélium hirdetése még a pihenésnél is fontosabb!
A pihenés célja, hogy jobbá- és eredményesebbé tegye munkánkat. Mi tudunk-e pihenni? Tudunk-e megállni, hogy felüdüljünk? Tudunk-e ünnepelni? Tudunk-e Jézussal
együtt elvonulni és Vele együtt pihenni? Tudjuk-e az Úr napját, a vasárnapot megszentelni?
A munka- és a pihenés kettősségét úgy oldhatjuk fel, hogy egyszerre nem csinálhatjuk a kettőt. Tudnunk kell pihenni, tudnunk kell dolgozni és tudnunk kell ünnepelni! Isten Örök Országát épitve kell apostolkodnunk és dolgoznunk, mint a Teremtő Isten
munkatársai. Napjainkban sokminden válságban van, de a Krisztust követő keresztény
ember nem lehet válságban. Nekünk is a rosszul megélt aktivitás helyett az ünneplésselés pihenéssel ötvözött munkát kell képviselnünk.
Napjaink profitorientált világában a munkaadók és a munkavállalók nem törődnek az
evangélium tanitásával, pedig Jézus figyelmeztető tanitása minden embernek, nekik is
szól!
Nem szabad megengednünk, hogy elrabolják tőlünk az apostolkodás- és evangelizálás munkájának örömét! Továbbra is kérnünk kell imáinkban azt a kegyelmet,
hogy a munkát tartsuk fontosnak úgy, hogy természetfölötti értelmet adjunk neki és
nemcsak a munkánk, hanem a pihenésünk- és ünneplésünk is kedves legyen Isten előtt.
A m e n.
TESTVÉREINK, A SZENTEK
Július 22-e Szent Mária Magdolna napja. A bűnbánók, vezeklők védőszentje, aki
tanúsítja, hogy nincs a bűnnek olyan mélysége, ahonnan az őszinte bűnbánat ne
mentene ki.
Július 24-én, kedden Árpád-házi Szent Kingát, Lengyelország és Litvánia
védőszentjét ünnepli az Egyház. Testvére volt Árpád-házi Szent Margitnak és Boldog
Jolánnak.
Július 25-én, szerdán ünnepeljük Szent Jakab apostol ünnepét.
Július 26-án van Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szüleinek
emléknapja

