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IMA SZENT ANNA KÖZBENJÁRÁSÁÉRT
Uram, Isten, kegyelmes Atyám, Te választottad kegyelmesen egyszülött Fiad
anyjának szülőjévé Szent Annát. A te kegyelmed tette őt az üdvözítés fönséges
művének részesévé. Hozzád könyörgünk, Uram: engedd, hogy az ő párfogásának
segítségével irgalmad és kegyelmed részesei lehessünk!

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCHSZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
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MILYEN EMBER VOLT SZENT IGNÁC?
Administrator: Rev. Edward J. Cronin
Egy bizalmas barátja e szavakkal jellemezte: „Ignác atyánkban nagyszerű természet
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
és átfogó szellem párosult egymással. Ezeknek az adottságoknak a birtokában, és
Organist: Mr. Imre Olajos
Urunk kegyelmével minden erejét latba vetette, hogy nagy dolgokat vigyen végbe, és
minden tette csupa tűz volt. Akár a Társaságot nézi az ember, amelyet alapított, akár a
JÚLIUS 26 – ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP
Lelkigyakorlatokat, úgy találja, hogy csupa életet árasztó szeretet, csupa lobogás, soha
nem nyugvó buzgalom, állandó felhívás és ösztönzés a lelkek tettre kész
17th Sunday in ordinary Time
megsegítésére.” Szent Ignácra semmi sem lehet jellemzőbb, mint életének, a
Lelkigyakorlatok egész szellemének és a rendi szabályok fő irányvonalának rövid, de
St. Anna és Sz. Joakim, Szűz Mária szüleinek napja
találó foglalata: Omnia ad maiorem Dei gloriam – Mindent Isten nagyobb
Nap/Day
Idő/Time
Miseszándék/Intention
Kéri/Requested By
dicsőségére.
NYÁR – VAKÁCIÓ
Édesanyám, Sedon Anna
Katona Marika
Lelkiismeretünk mindig figyelmeztet a jóra és jelzi hibáinkat, tévedéseinket és
July 26 10:00AM Memory of my Mother
bűneinket. A nyári időben sokan elutaznak és szabadságra mennek. Ne feledkezzünk el
arról, hogy az Úr napján megszenteljük. Nagy szükség van a közös és egyéni
Templomunkért / Our Parish
Aug 2 10:00AM
imádságra, látva és hallva a mindennapi híreket. Felelősek vagyunk magunkért és a
ránk bízottakért is. Kapaszkodjunk Jézusba és maradjunk az ő barátságában. Mennyire
Énekek számai: 257, 109, 150, 144, 306, 196.
szomorú, hogy sokan szeretnének templomba járni, de nem tudnak, mert idősek vagy
betegek... és akik tudnának, azok felelőtlenek és hanyagok.
VÁLASZOS ZSOLTÁR: Törvényedet szívből szeretem,
FOHÁSZOK
Adj, Urunk, bölcsességet mindnyájunknak, hogy az örök javak megszerzéséért
én Uram, Istenem.
MISSION STATEMENT
minden áldozatra készek legyünk! Adj, Urunk, bölcsességet a szülőknek, hogy
gyermekeiket az örök értéket megbecsülésére neveljék! Adj, Urunk, bölcsességet a
St. Stephen King of Hungary Church
betegeknek, hogy szenvedéseikben felismerjék az érdemszerzés és engesztelés
serves the spiritual needs of all Catholics
PARISH COLLECTIONS
lehetőségét!
in our neighborhood, regardless of ethIMA MINDSZENTY ATYA SZENTTÉ AVATÁSÁÉRT
July 19th: $ 152.00
nicity, and also welcome all Hungarians
Mennyei Atyánk, alázatosan kérünk, dicsőítsd meg Mindszenty bíborost szentjeid
who want to pray in their language and
Please support your Parish!
dicsőségével. Méltó a dicsőségre és az Egyház dicséretére, mert amikor szenvedett, Te
keep their cultural traditions alive!
May God bless your generosity!
voltál a reménye; amikor megpróbáltatott, olyan volt, mint a színarany a tüzes
kemencében, és Te elfogadtad egészen elégő áldozatnak. Dicsőítsd meg, hogy érte
In your prayers, please remember these parishioners or relatives and friends
dicsérjünk és áldjunk Téged, Szent Fiaddal és a Szentlélekkel együtt, és kövessük a
példáját: amint őt, bennünket se tudjon senki és semmi elszakítani szeretetedtől. Amen. of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace: Mátyás
– P. Füzér Julián OFM, New Brunswick, N.J., USA Károly, Jurasits Mária, Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz
Rózsi, Mocsán Ilike, Bajzek Erzsébet, Lakatos Éva.

living without the strength, light and consolation born of friendship with Jesus
Christ, without a community of faith to support them, without meaning and a goal
RENEW MY CHURCH (RMC) UPDATES
in life. More than by fear of going astray, my hope is that we will be moved by the
Last Tuesday evening our RMC parish committees met on Zoom,
fear of remaining shut up within structures which give us a false sense of security,
many of us for the first time. Still in the midst of the pandemic, we
within rules which make us harsh judges, within habits which make us feel safe, while
needed find a way to come together in our particular grouping and
at our door people are starving and Jesus does not tire of saying to us: “Give them
still prepare our parishes for a significant time of conversion and
something to eat” (Mk 6:37)”[3].
change. This is not simply a local call by our Bishop in the Archdio4. Urged on by this concern, the Church “faithful to her own tradition and at the same
cese. It is a universal call by Pope Francis. The following text was retime conscious of her universal mission, she can enter into communion with the varicently published by the Vatican, Congregation of the Clergy. It’s quite
ous civilizations, to their enrichment and the enrichment of the Church herself”[4]. The
lengthy but worth some browsing at least. This text is some opening remarks to the publi- fruitful and creative encounter between the Gospel and the culture leads to true procation but puts our efforts in RMC in perspective. I entered a few insertions in brackets
gress: on the one hand, the Word of God is incarnate in the history of men, thus renews
simply to help define some church/theological language. These are some powerful words it; on the other hand, “the Church […] can and ought to be enriched by the development
for all of who are the trusted endearing faithful left in our parishes.
of human social life”[5], enhancing thereby, in our present age, the mission entrusted to
The pastoral conversion
her by Christ.
of the Parish community in the service of the evangelizing mission of the Church
5. The Church proclaims that the Word, “became flesh and lived among us” (Jn 1:14).
Introduction
This Word of God, who loves to dwell in our midst, in his inexhaustible richness [6],
was received the world over by diverse peoples, inspiring in them the most noble of
1. The ecclesiological reflection (understanding of the Church) of the Second Vatican
Council, together with the considerable social and cultural changes of recent decades, has aspirations, such as the desire for God, the dignity of every human life, equality among
resulted in various Particular Churches having to reorganize the manner in which the pas- men and respect for difference within the single human family, dialogue as a means to
participation, a longing for peace, welcome as an expression of fraternity and solidartoral care of Parish communities are assigned. This has made it possible to initiate new
[7]
experiences, enhancing the dimension of communion and implementing, under the guid- ity, together with a responsible care for creation .
ance of pastors, a harmonious synthesis of charisms (holy gifts/talents) and vocations at
ANNOUNCEMENTS
HIRDETÉSEK
the service of the proclamation of the Gospel, which better corresponds to the demands of
+ On August 2nd there will be a collec- + Augusztus 2 - MISSION CO- op vasárevangelization today.
tion for Mission CO-op, if you do not
napja. A boritékot erre a célra a bejáratnál vePope Francis, at the beginning of his Petrine ministry, recalled the importance of
have an envelope for it, there will be
hetik fel. Előre is köszönjük nagylelkű
“creativity”, meaning thereby “seeking new ways”, that is “seeking how best to proclaim
some provided at the church’s entrance. adományaikat!
the Gospel”; in respect of this, the Holy Father concluded by saying, “the Church, and
also the Code of Canon Law, gives us innumerable possibilities, much freedom to seek
TESTVÉREINK, A SZENTEK
these things”[1].
Július
29-e
Szent
Márta
napja. Lázár és Mária nővére, aki Betániában vendégül látta
2. The situations outlined in the following Instruction, represent a valuable opportunity
az Urat és szolgált neki. Imádságával kiérdemelte testvére, Lázár feltámasztását.
for pastoral conversion that is essentially missionary (mission driven moving beyond
Július 30-a Krizológus (Aranyszavú) Szent Péter püspök és egyháztanító
ourselves). Parish communities will find herein a call to go out of themselves, offering
emléknapja. Ravenna püspöke, kiváló szónok. 450-ben halt meg.
instruments for reform, even structural, in a spirit of communion and collaboration, of enJúlius 31-én ünnepeljük Loyolai Szent Ignác áldozó-papot és rendalapítót.
counter and closeness, of mercy and solicitude for the proclamation of the Gospel.
Katonatiszt, súlyos sebesülés után visszavonul Manrézába, teológiát tanul, megírja lelki
I. Pastoral Conversion
-gyakorlatos könyvét. Később pap lesz, és barátaival megalapítja a Jézus-társaságot
3. Pastoral conversion is one of the central themes in the “new phase of evangeliza(Societas Jesu). 1556-ban halt meg. A Rend-alkotmány (Konstitúciók) mellett a
tion”[2] that the Church is called to foster today, whereby Christian communities be ever
legfontosabb ignáci szöveg: a Lelkigyakorlatok; ezekből forrásozik ma is a jezsuita
more centers conducive to an encounter with Christ.
lelkiség, és a jezsuita ezekből meríti küldetéséhez a világosságot és erőt.
The Holy Father, in this regard, recommends that: “If something should rightly disturb us
Augusztus 1-je Ligouri Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító ünnepe. A
and trouble our consciences, it is the fact that so many of our brothers and sisters are
keresztény erkölcstan nagy tudósa. Meghalt 1787-ben.
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Shepherd Corner (Augusta and Oakley)
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