Évközi 14. vasárnap
OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből
Ezekiel így ír prófétai meghívásáról:
Az Úr megszólított engem, a Lélek eltöltött, lábaimra állított, és hallottam,
amint az Úr beszélt hozzám.
Ezt mondta nekem: „Emberfia, elküldelek Izrael fiaihoz, a lázadókhoz, akik
fellázadtak ellenem. Ők és atyáik lázadoztak ellenem mind a mai napig. Fiaiknak
kemény a fejük és megátalkodott a szívük. Hozzájuk küldelek, hogy mondd meg
nekik: Ezt mondja az Úr, az Isten. Akár meghallgatják, akár nem hallgatják – mert
hiszen lázadó nemzedék ez –, megtudják, hogy próféta van közöttük.”
Ez az Isten igéje.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Testvéreim! Hogy a nagyszerű kinyilatkoztatás elbizakodottá ne tegyen, tövist
kaptam testembe, a sátán angyalát, hogy arcul verjen, és el ne bízzam magam.
Háromszor kértem ezért az Urat, hogy szabadítson meg tőle, de azt felelte: „Elég
neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében.”
Ezért legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakjék bennem. Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős.
Ez az Isten igéje.
ALLELUJA
Az Úr Lelke van rajtam, elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek.
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor
elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és
csodálkozva mondogatták: „Honnét vette ezt? Miféle bölcsesség ez, amely neki
adatott? És csodák, amelyeket kezével véghezvisz! Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon rokona? S ugye nővérei is itt élnek közöttünk?” És
megbotránkoztak benne.
Jézus erre megjegyezte: „Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában, rokonai
körében, a saját házában.” Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget
gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön.
Ezek az evangélium igéi.
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JÚLIUS 4 - Évközi 14. Vasárnap
14th Sunday in ordinary Time
Nap/Day

Idő/Time

July 4

10:00AM

July 11 10:00AM

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Templom híveiért / Parishioners

Elhunyt templom lelkipásztoraiért /
Deceased pastors of St. Stephen

Énekek számai: 231, 231-5-6, 142, 132, 306, 184/B.
VÁLASZOS ZSOLTÁR:

Szemünk az Úrra tekint,

amíg csak meg nem könyörül rajtunk.
MISSION STATEMENT
St. Stephen King of Hungary Church serves
the spiritual needs of all Catholics in our
PARISH COLLECTIONS
neighborhood, regardless of ethnicity, and
June 27th: $ 682.00
also welcome all Hungarians who want to Second coll. Peter's Pence: $ 30.00
pray in their language and keep their
Please support your Parish!
May God bless your generosity!
cultural traditions alive!
In your prayers, please remember these parishioners or relatives
and friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing
grace: Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi,
Bajzek Erzsébet, Lakatos Éva.

IMA VASÁRNAPRA
Urunk, Istenünk, köszönjük, hogy megbízol bennünk, köszönjük, hogy küldetést
adsz nekünk.
Emberibbé kell tennünk ezt a Tőled elszakadt világot.
Életünkkel kell hirdetni, hogy nincs üdvösség senki másban, csak a Názáreti Jézusban, akit te küldtél közénk, hogy nekünk életünk legyen .
Adj nekünk világos látást, hogy ne tévesszük össze az igazat a hamissal, a jót a
rosszal
Segíts minket, hogy az Evangélium igazságait fel tudjuk ismerni és tiszta szívvel
képesek legyünk befogadni.
Adj nekünk erőt, hogy küldetésünket hűséggel és kitartással vállalni és teljesíteni
tudjuk!
(RK)

MI A LEGÉRTÉKESEBB?
Irgalmas Isten, mindnyájunk barátja, tebenned teljesül bensőmnek vágya,
közellétedben lelek csak nyugalmat naponta, míg az élet gondja zaklat.
Sokaságban vagy elhagyott helyen őrizz mindig – magadnak, Istenem. Egy legyen
az utunk, ami végül tied, hadd jussak hozzád egyre közelebb!
Indiai keresztény ima
A BOLDOGSÁG OTT TALÁL OTTHONRA
– ahol az emberek elviselik egymást,
– ahol az emberek szeretik egymást,
– ahol az emberek beszélgetnek egymással,
– ahol az emberek segítik egymást,
– ahol az emberek jók egymáshoz,
– ahol az emberek a kenyeret megosztják egymással,
– ahol az emberek egymásért imádkoznak,
– ahol az emberek egymás között megérzik Isten közelségét.

ANNOUNCEMENTS
+ We are praying the rosary every
Sunday morning at 9:30 before Mass.
All are welcome to join us in prayer.
+ We ask that if anyone has changed
their address or phone number, please
notify the office.
+ Sunday mass intentions for our
loved ones can be requested in the office.
+ Next Sunday, July 11th, Fr. Skerl
will be our guest again, Mass will be
in Hungarian. Coffee and pastries will
be served after Mass.
+ It is vacation season, and we ask our
parishioners not to forget to at-tend
Sunday mass. Donations can also be
mailed in. Thank you for your support.
+ To learn more about our events, visit
www.stephenchurch.org

HIRDETÉSEK
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt 9:30-kor. Imádkozzunk együtt a
Szentmise előtt, kérjük közbenjárását, segítségét
családunkra, mindennapi életünkre.
+ Jövö vasárnap, Július 11. - Fr. Skerl mutatja
be a Szentmisét. Szeretettel hívunk és várunk
mindenkit a magyar szentmisére! Mise után
sütemény és kávé lesz felszolgálva.
+ Szabadság ideje van, kérjük híveinket, hogy ne
feletkezzenek el a Szentmise hallgatásról, bárhol
is vannak. Templomi adományaikat posta útján is
elküdhetik. Köszönjük támogatásukat.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodába.
+ Aki Szntmisét szeretne mondatni, kérjük, jelent
kezzen az irodánál.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekinthetik: www.stephenchurch.org

JÚLIUS – A SZENT VÉR HÓNAPJA
A Szent Vér tisztelete arra tanít bennünket, hogy becsüljük meg Jézus értünk hozott
véráldozatát. Becsüljük meg azt, hogy annyira szeretett bennünket, hogy nem sajnálta a
vérét ontani, az életét feláldozni érettünk. És igazán megbecsülni akkor tudjuk ezt a
nagy szeretetet, ha hiteles, imádságos keresztény életünkkel méltókká válunk Jézus
barátságára... Július hónap legyen jó alkalom arra, hogy Jézus Vérét különösen is
tiszteletünk központjába állítsuk. Jézus Szent Vérének litániája meg-található a
„Hozsanna” imakönyvben, a Litániák között.
A SZENT VÉR KULTUSZÁNAK TÖRTÉNETE
A hagyomány szerint a Golgotán fölfogták és áhítattal őrizték a Krisztus oldalából
folyó Szent Vér egy részét. Nagy Károly ideje alatt egyéb Krisztus-ereklyék mellett,
azt a drágakőedényt is Nyugatra hozták Jeruzsálemből, amelyben a Szent Vért őrizték.

MEGFONTOLANDÓ
Az Egyház számtalanszor megtapasztalta történelme során, hogy nagy viharok után
IMA A SZENT VÉR EREJÉBEN
új virágzás kora következett. Ez magyarázza, hogy az Egyház és maguk a keresztények
Istenem, az Igaz Vér legyen oltalmunk, a szeplőtlen és érintetlen Bárány Vére,
a jelen idők viharos eseményei közepette, sohasem bátortalanodnak el, nem menekülnek
Egyszülöttednek, Jézus Krisztusnak drága Vére. Ő békességet szerzett a kereszten ontott
ki a világból, nem arról ábrándoznak, hogy ez előtt mi volt. Krisztus Urunk minden idők
Vérével: az ő Vére, az új és örök szövetség Vére, amely megtisztít minden bűntől, mosUra: a mostanié is.
XII. Piusz pápa
son meg bennünket, szenteljen meg bennünket, üdvözítsen bennünket. Amen.

