ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP
KÜLDETÉSÜNK: HIRDETNI AZ ÖRÖMHIRT, hirdetni Krisztus evangéliumát. Nemcsak az apostolok és a 72 tanitvány küldetése.
Az apostolok meghivásánál Jézus azt kéri: "Kövessék Őt!" (Lk 9,59). A 72
tanitványt küldi maga előtt: Lk 10,1-12. Minket is hiv és minket is küld. De nemcsak
küld, hanem bátorit is: "Ne féljetek, veletek vagyok!" (Mt 28,20). Ha Őt követem, vezet
engem!
A tanitványok küldése már nem a "tanulási időszak", hanem a tanúságtételé, a "tanitás
ideje": előkészités az Istennel való találkozásra. Egész földi életünk is az. A tanitványok
küldésének- és küldetésének célja: felkelteni az emberek érdeklődését, vágyat támasztani a lelkükben, hogy Ki ez a Jézus? Vele akarok találkozni, Vele akarok lenni! Lehetőségem van, hogy találkozzak vele: és mindent elkövetek, hogy ez a lehetőség megvalósuljon. És amikor ezek a lehetőségek megfogalmazódnak, akkor valóban megjelenik
Jézus: és engem is hiv- és engem is küld. Akarok egyre többet Vele lenni.
Ma van Szt. Tamás apostol ünnepe: július 3. Tamás nem volt hitetlen, legfeljebb kétkedő. Óriási hittel mondta ki: "Én Uram, én Istenem!" És mi, ha néha "Tamáskodunk" is,
legyen mindig akkora a hitünk, hogy elfogadjuk küldésünket és hitünk által legyünk
méltó 21. századi tanúságtevői Jézus Krisztusnak! A Szentlélek vezetésével bátran hirdessük az Ő Evangéliumát és csodás-gyógyitó erejét sok sebből vérző, beteg világunknak. Legyünk azok, akik felkészitjük a világot Krisztus második eljövetelére és méltó
befogadására! Vegyük komolyan Krisztust követő (Keresztény) hivatásunkat: és érezzük
a Szentlélek erősitő Kegyelmét küldetésünkben és követésünkben. A m e n.

PATER PIO ÁLDÁSA HÁZASPÁROKNAK
Áldjon meg benneteket az Úr, és tegye könnyűvé szá-motokra a család igáját! Legyetek
mindig jók! Ne feled-jétek, hogy a házassággal olyan nehéz kötelességek járnak,
amelyeken csak az isteni kegyelem könnyíthet: érdemeljétek ki mindig ezt a kegyelmet! És az Úr őriz-zen meg titeket a harmadik és a negyedik nemzedékig!
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JÚLIUS 3 - ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP
Nap/Day

Július 3

Idő/Time

10:00AM

Július 10 10:00AM

Miseszándék/Intention

Maureen Simonyi

Kéri/Requested By

Javorik Tamás és Katalin

Maureen Simonyi

Szinte Zoltán

Válaszos zsoltár: Minden föld Istent dicsérje.
Énekek: 231, 231-5-6, 142, 132, 306, 184B.

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 19th 7:00 PM: $235.00
June 26th: $1,893.00
Peter's Pence collection: $150.00
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 .

ANNOUNCEMENTS
+ We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30 before Mass. All are welcome to pray.
+ Confession is available before
mass on Sunday.
+ We extend a warm welcome to our
new administrator, Fr. Michael
Knotek. We wish him the best in our
community. We will have coffee and
pastries after mass, we’ll have an
opportunity to get to know Fr. Mike.
We know it is a holiday weekend,
but would like to request everyone
to attend.
+ We thank all of our volunteers
who, through their hard work, made
our annual picnic a success. Thank
you for all who attended.
+ It is vacation season, and we ask
our parishioners not to forget to attend Sunday mass. Donations can
also be mailed in. Thank you for
your support.
+ For mass intentions, please call or
stop by the office.
+ We ask that if anyone has changed
their address or phone number,
please notify 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

OUR HUNGARIAN
KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK
COMMUNITY
AND
HERITAGE
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
+ If you would like to rent the
Szentmise előtt 9:30-kor. Mindenkit szeretettel
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki
Mindszenty Hall for private
hívunk a közös imádságra.
szeretné Templomunk Mindszenty termét renevents,
we
ask
that
you
stop
by
the
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise
dezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát
office
at
least
three
weeks
before
előtt!
legalább 3 héttel az esemény előtt temthe
requested
date.
plomunk irodájában, vagy hívja a Templomot.
+ Szeretettel köszöntjük Templomunk új plé+On July 9th & 10th, at the Re+Július 9 és 10-én lesz a Gulyás Fesztivál a Norbánosát, Michael Knotek atyát. Kívánjuk, hogy
formed Church in Norridge the Anridge-i Református Egyháznál.
érezze magát jól magyar közösségünkben.
nual Gulyas Festival will be held.
+Július 26-án lesz a Magyar Klub évi nagy piSzentmise után kávét és süteményt szolgálunk
+On July 26th, the Hungarian Club
knikje. Szeretettel hívnak mindenkit.
fel, alkalmunk lesz Michael atyát közelebbről
will held their annual picnic.
+ Ha szeretne tudni a városunkban történő mag+ If you would like to know more
megismerni. Tudjuk, hogy ünnepi hétvége van
about Hungarian events taking place yar eseményekről, programokról, a
de próbáljunk minél nagyobb számban megwww.chicagohungarians.com web oldalon
in our area, please visit
jelenni a Szentmisén.
tájékozódhat.
+ Köszönetet mondunk minden önkéntesünknek, www.chicagohungarians.com for information.
akik áldozatos, kemény munkával sikeressé tetSZENTJEINK
ték Templomunk évi piknikjét. Köszönjük a
Szeptember 21. Szent Máté apostol és evangélista ün-nepe. Kafarnaumban született,
megjelenteknek, hogy támogatták ezt a templomi
vámos foglalkozásától szólította el az Úr, hogy apostola legyen. Neve annyit je-lent,
eseményt.
mint Jahve ajándéka vagy a hűséges. Az első evan-gélium szerzője, amit zsidó nyelven
+ Szabadság ideje van, kérjük híveinket, hogy ne
írt. Keleten hirdette az evangéliumot, a hagyomány szerint Etiópiában lett vértanú. Ünfeletkezzenek el a Szentmise hallgatásról, bárhol
is vannak. Templomi adományaikat posta útján is nepét azon a napon tartja az Egyház, amikor testét Keletről a X. század közepén
Salernóba vitték, ahol jelenleg is őrzik.
elküdhetik. Köszönjük támogatásukat.
Szeptember 23. Pietrelcinai Szent Pio szerzetes és áldo-zópap ünnepe. 1887. május 25
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
-én Francesco Forgione Pietrelcinában született. 1903. január 6-án belépett a morconei
megváltozott, jelentse be az irodában.
Kapucinus Ferences Testvérek Rendjébe. 1910. augusztus 10-én szentelték pappá.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
Urunk seb-helyeit (stigmáit) viselte testén. Kiváló gyóntató. 1968. szeptember 23-án
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
halt meg S. Giovanni Rotondóban. II. János Pál pá-pa 2002-ben avatta szentté
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket
Rómában a világ minden tájáról összegyűlt hívek jelenlétében.
megtekinthetik: www.stephenchurch.org
Szeptember 24. Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe. Velencei bencés szerzetes.
+ Azok részére akik ritkábban tudnak templomÚtban a Szentföld felé Ma-gyarországra vetődik, Szent István király marasztalására
ba járni, de szívűkön viselik a templomunk sorhazánkban telepszik meg. Szent Imre lelki vezetője, ba-konybéli remete, majd csanádi
sát, lehetőség van adományozni templomunk és
püspök. Szent István ha-lála után nehéz idők következtek reá is. 1046-ban a po-gány
az Szt. István Magyar Iskola részére a
magyarok a később róla elnevezett hegyről a mély-ségbe taszították. Testét a pesti BolGiveCentral.org web oldalon, hitel kártyáról
dogasszony-temp-lomban (a mai belvárosi főplébánia-templomban) te-mették el,
vagy bank számláról, egyszeri vagy rendszeres
később szállították Csanádra.. Bronzból ké-szült szobra, kezében a kereszttel véradományokat ajánlani.
tanúsága helyéről tekint a fővárosra, Budapestre. 1083-ban avatta szentté VII. Gergely
pápa.

