ÉVKÖZI 17 VASÁRNAP
Ez az evangéliumi szakasz is az Isten Országáról és annak kereséséről
szól. "Ti elsősorban Isten Országát és annak Igazságát keressétek!" (Mt 6,33).
És ez a keresés minden áldozatot megér: fáradozásunk eléri
célját, megláthatunk valamit Isten "Láthatatlan Országából!" Ez a keresés
kell, hogy életcélunkká váljék: keressük rendszeresen, ne véletlenszerűen és
késlekedve! És ne feledjük keresésünk közben a Jézusi-Evangéliumi tanitást: "Aki keres,
az talál!" (Mt 7,7-8). "És a kereséssel Krisztust öltjük magunkra!" olvastuk a
Szentleckében: Rom 8,28. Legyünk valóban keresői Isten Országának, mert csak így
lehetünk örökösei is!
"Ne keresd az élőt a holtak között!" olvassuk a Húsvéti-Evangéliumban! (Jn 20,15).
Ne a halott Jézust, hanem a feltámadt- és örökkön élő Krisztust keressük! Keressük:
1.Mint földbe rejtett kincset: az ószövetségi törvények szerint a földben talált kincs a föld
tulajdonosáé. Ezért vásárolja meg az ember, mint új tulajdonos a szántóföldet és meghoz
minden áldozatot, hogy megvásárolhassa. 2.Keressük, mint igaz gyöngyöt, ami szintén
óriási érték, a gyöngyhalászok életüket kockáztatva hozzák fel a gyöngyöt a tenger
mélyéről. A kinccsel és az igazgyönggyel mindent el lehet nyerni, mert a pénznél is
értékesebb. 3.A háló összefog jót és rosszat egyaránt, de az utolsó ítélet végleges
megoldást hoz, amikor a jót és a rosszat különválasztják. A jó HAL (görögül: IKTHÜSZ)
Krisztust jelképezi: Iészusz Krisztosz Theou Üiosz Szótér=Jézus Krisztus Isten Fia
Megváltó. Mint Megváltótól kérjük azt a Kegyelmet és azt a Bölcsességet, hogy az örök
javakat felismerve azok megszerzéséért minden áldozatra készek legyünk! A m e n
TESTVÉREINK, A SZENTEK
Július 31-én, hétfőn ünnepeljük Loyolai Szent Ignác áldozópapot és rendalapítót.
Katonatiszt, súlyos sebesülés után visszavonul Manrézába, teológiát tanul, megírja
lelkigyakorlatos könyvét. Később pap lesz, és barátaival megalapítja a Jézus-társaságot. –
Jézus Társasága latinul: Societas Jesu (= S.J.) 1556-ban halt meg.
Augusztus 4-én, pénteken Ars szentéletű plébánosát, Vianney Szent János áldozópapot
ünnepeljük. Egyszerűsége, önmegtagadó élete, szelídsége s főként a gyóntatásban
mutatkozó bölcsessége sokakat megtérített. A papok egyik védőszentje. 1859-ben halt
meg.
ANGYALOS BOLDOGASSZONY
Szeráfi Szent Ferenc atyánk különösképpen szerette a Boldogságos Szüzet. Ezért
kedvelte ezt az épületet, amelyet Angyalos Boldogasszonynak, vagy másképpen
Portiunculának neveznek. Ott rakta le a Kisebb Testvérek Rendjének alapjait, onnét
indította el a klarisszákat, és földi pályáját is ott fejezte be boldogan. A hagyomány szerint
ebben a kis templomban nyerte el Szent Ferenc atyánk a teljes búcsút, amelyet a pápák
megerősítettek és más templomokra is kiterjesztettek. Ennyi sok jótétemény után még arra
is engedélyt kapott a Rend, hogy a liturgiában megünnepelje augusztus 2-án a Portiuncula
búcsút.
HAVAS BOLDOGASSZONY
Augusztus 5-én, szombaton emlékezünk a római Mária-főtemplom (Santa Maria
Maggiore) fölszentelési ünnepére. Liberius pápa építtette 366-ban, azon a helyen, amelyet
– legenda szerint – e napon hó borított: így jelentette meg előre álomban az Isten annak az
idős házas-párnak, akik vagyonukat egy Mária-templom építésére akarták áldozni. Innen
az ünnep neve.
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JÚLIUS 30 - ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

July 30 10:00AM
Aug 6

10:00AM

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Katona Antalné

Katona Család

Templomunk jótevőiért

Válaszos zsoltár: Törvényedet szívből szeretem,

én Uram, Istenem.
Énekek: 257, 109, 150, 144, 306, 196.
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 23rd: $ 421.00
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, 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.

ANNOUNCEMENTS
HIRDETÉSEK
+ We will be praying the rosary + Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a Szentevery Sunday morning at 9:30
mise előtt 9:30-kor.
before Mass. All are welcome to + Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise
pray with us.
előtt!
+ Confession time is available
+ Ma, és következő vasárnap, Augusztus 6.- Szentbefore mass on Sunday.
mise után sütemény és kávé less.
+ Today, July 30th and next
+ Augusztus 6 - MISSION SUNDAY Fr. Antoine
Sunday, August 6th, coffee and Leason Verbita atya lesz a vendégünk, aki beszámol
pastries will be served after
a szerzet munkájáról. Jószándékú adományaikat
mass.
előre is köszönjük. A Szentmise után rövid meg+ We invite all volunteers for a beszélés tartunk, téma: az augusztus 20-án tartandó
short meeting next Sunday, Au- Szt. István Király templombúcsú díszebédjének
gust 6th after mass, to discuss
előkészítése. Kérjük az őnkéntes dolgozók jelentthe details for the Feast of St.
kezését, várjuk a fiatalok részvételét.
Stephen which will be on Au+ Augusztus 20-án lesz a templomunk búcsúja,
gust 20th.
ugyan akkor ünnepeljük Egyházközségünk 83-ik
+ On August 20th we'll
évfordulóját. Szentmise 11 órától lesz, majd díszecelebrate the Feast of St.
bédre hívjuk a kedves híveket. D.u. 2 órától lesz a
Stephen, also there will be our Mindszenthy teremben egy HOLDVIOLA
83rd anniversary. Mass will be KONCERT, a Chicagói szervezetek közös
at 11 o' clock followed by lunch. rendezésében, amelyen ingyenes belépő lesz.
+ Please report any changes in
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
address or phone number to the megváltozott, jelentse be az irodában.
office.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
+Sunday mass intentions for our elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
loved ones can be requested in
+ Egyedülálló magyar férfi- templomtagunk, keresi
the office.
olyan magyar hölgy társaságát, aki segítségére lenne
+ Summer vacation season has a napi teendőkben. Érdeklődjenek este 6 óra után a
begun, please do not forget about következő számon: 847-674-0167
Sunday mass wherever you may + Megkezdődött a nyári vakáció ideje, kérjük ne fego. Please mail your church do- letkezzenek el Szentmisét hallgatni bármerre vannak.
nations to our parish address. We Templomi adományaikat kérjük postázzák temwish everyone a pleasant vaca- plomunk címére. Kellemes nyaralást, biztonságos
tion, and wish safe travels to all. utazást kivánunk mindenkinek!
MISSION APPEAL AT ST. STEPHEN ON AUGUST 6!
Fr. Antoine Leason, SVD of the Divine Word Missionaries will be with us on
August 6, 2017 to celebrate Mass and speak about the work of the Divine Word Missionaries. The Divine Word Missionaries are an international Religious Community of
missionary Priests and Brothers who serve in 70 countries helping to build chapels, celebrate the sacraments, and spread the Word of God in the remote mission communities. Over 6,000 active missionaries travel to the far corners of the world building hospitals to care for the sick, educating the poor, teaching the hungry to farm, and

providing life’s necessities like drinkable water, food, and shelter. We help people neglected and forgotten by society to build a better future and foster vibrant Catholic communities of service and faith around the world. Fr. Antoine is originally from Jackson,
Mississippi and he has worked as a missionary on the Island of Montserrat in the Caribbean and in the Inner Cities of New Orleans, Lafayette, Louisiana and Indianapolis,
Indiana. Fr. Leason has also been the Pastor at St. Elizabeth Parish in Chicago. This
Mission Appeal is part of the Mission Coop Program of our Archdiocese. Please be generous in the second collection to help support the missionary work of the Divine Word
Missionaries. Their missionaries work in some of the most difficult areas of our world.
Dear Parishioners,
How do we know what we are supposed to do in life and how are we supposed to do it? Like Solomon in the first reading for today we need to go to
God directly and ask God for the wisdom we need in order to live our lives
according to his plan and indeed God will provide us with the wisdom we
need.
How does God give us wisdom? We have divine wisdom within us. It
was planted within our minds, hearts and souls at the moment of our conception. Our interior divine wisdom grows and deepens as we mature as Christians primarily through prayer, sacred scripture and the sacraments of the church. Knowledge of science, literature, music and all human endeavors is very helpful in our journey through
life but without holy wisdom we will never be close to God. Without holy wisdom we
will never reach the glory of heaven.
At the heart of holy wisdom is the truth that there is nothing more valuable in life
then God. This is the focus of today's gospel. The Kingdom of God is compared to a
treasure, a pearl of great price and a net that catches what is good. All of our longings,
all of our hopes, all of our dreams really point toward our desire to be one with God now
and for all of eternity. As St. Augustine says, "Our hearts are restless until they rest in
you, O God!"
The implications then lead to challenges each of us needs to take seriously. Is God
the main focus in my life? Is my main purpose in life to serve God? Is everything in my
life pleasing to God and ordered toward carrying out his will? If the answer to each of
these questions is not a resounding "yes" then we have more work to do. We have to quit
making impulsive decisions and start praying for guidance before undertaking any action. We have to take a look at how we are making our living and what we are doing in
our spare time to make sure it is right and just in God's eyes. We have to be careful
about who we hang around with and what we do when we are with these people. We
have to make sure Church, prayer, and acts of charity are central parts of our lives. Then
we will be on the right track, growing God's Kingdom.
We place ourselves in the guidance and protection of the Holy Spirit as we re-commit
ourselves to be wise and holy people. We take great confidence in God giving us the
wisdom we need by showing us how we are to go and what we are to do as St. Paul says
in the second reading, "...all things work for good for those who love God, who are
called according to his purpose." So be it!
In God's love,
Father Michael Knotek

