
 

 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2020 
Telephone: (773) 486-1896                                                            
Fax: (773) 486-1902 
Email: st.stephen@freemail.hu 
Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Edward J. Cronin 
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

JÚLIUS 5 – ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP  

14th Sunday in ordinary Time 

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and friends 
of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace: Mátyás 
Károly, Jurasits Mária, Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz 
Rózsi, Mocsán Ilike, Bajzek Erzsébet. 

   Énekek számai: 231, 231 5-6, 142, 132, 306, 183. 
 

 

 

Nap/Day Idő/Time Miseszándék/Intention Kéri/Requested By 

July 5 10:00AM 
Gesine Horváth        Szabó Tivadar és Margit  

TEMPLOMUNKÉRT / FOR OUR PARISH 

 July 12 10:00AM Rev. Andrew Eördögh      Szt. István templom hívei  

MISSION  STATEMENT 

St. Stephen King of Hungary Church 

serves the spiritual needs of all Catholics 

in our neighborhood,  regardless of eth-

nicity, and also welcome all  Hungarians 

who want to pray in their language and  

keep their cultural traditions alive! 

PARISH  COLLECTIONS  

June 28th: $ 775.00  

  Please support your Parish!  
May God bless  

your generosity!                           

 

 

JÉZUS SZENT VÉRÉNEK LITÁNIÁJA 
      A kinyilatkoztatott Szentírásban a vér szorosan kapcsolódik az élethez és 
ellentétéhez a halálhoz, a kivonuláshoz és a húsvéthoz, a papsághoz és a kultikus 
áldozatokhoz, a megváltáshoz és a szövetséghez. 
     A megváltó vér emlékezete központi helyet foglal el az Egyház kultikus 
ünneplésében, elsősorban az Eucharisztiában, de jelentőséget tulajdonít az egyes 
liturgikus időkben is. Egyes vidékeken július elsején ünneplik a szent vér ünnepét, és itt 
kapcsolódik a népi jámborság megnyilvánulása is ájtatosságok alakjában. Ennek egyik 
formája a Jézus Szent Vérének litániája, amelyet jelenlegi rendjében XXIII. János pápa 
1960. február 24-én hagyott jóvá. Ez egy olyan vezérfonal, amely az üdvtörténeti 
vonatkozásokat nyilvánvalóvá teszi, és számos biblikus részlettel és hivatkozással is 
találkozhatunk. 
     Krisztus Vére, az örök élet záloga, – üdvözíts minket!   

 
 

SZENT BENEDEK APÁT 
      Július 11-én ünnepeljük a nyugati szerzetesség atyját, Szent Benedek apátot, aki a 
keresztény Európa arculatának kialakításában egyik legnagyobb hatású egyéniség. 547-
ben halt meg. VI. Pál pápa Európa védőszentjévé jelölte ki. Reguláját ma is sok ezren 
követik, a bencés szerzetesrendiek, a ciszterciek, stb. Imádság és munka (Ora et labora), 
szemlélődés és tevékenység együttesen adják az Egyház életének egyensúlyát.  

 
 

NÉHÁNY GONDOLAT AZ IMÁDSÁGRÓL 
     Néhány gondolat az imádságról, amelyet alsós és felsős gimnazisták osztottak meg 
velünk 
1/ „Szerintem a legtöbb gyereket érdekel Isten, és szívesen imádkozik. Sokszor 
gondolják, hogy imádkozni ciki, és ezért úgy tesznek, mintha ők nem imádkoznának, és 
azt mondják: „á, én nem imádkozom, és templomba se járok”. De azt gondolom, hogy 
mégiscsak ezt teszik, csak nem akarják mutatni”. 
2/ „Gyakran imádkozom éjszaka, különösen egy nehéz nap után, de megpróbálok 
minden este imádkozni, ha kész vagyok a házi feladatokkal, vagy ha egy kicsit lazí-tani 
akarok. Néha az iskolában is imádkozom, ha rossz a hangulatom, vagy ha magányosnak 
érzem magam, és szükségem van arra, hogy valakivel beszélhessek, nem csak a 
barátokkal, tanárokkal vagy a testvéreimmel, vagy ilyesmi. Ilyenkor szükségem van egy 
kis szünetre, és tudatosítanom kell, hagy Isten itt van velem.” 
3/ „Én nagyon sok különböző helyzetben imádkozom – amikor csak Jézusra gondolok. 
Sokszor, mikor magányos vagyok, vagy nyomott a hangulatom, arra kérem, hogy 
segítsen, máskor mg, ha jó napom volt, meg akarom köszönni neki. Akkor is 
imádkozom, ha azt hallom, hogy valakivel, vagy valakikkel valami rossz történt. 
Megköszönöm Istennek, hogy nem velem történt, és arra kérem, hogy segítsen azoknak, 
akikkel történt.” [..] 
8/ „Az imádság Isten munkájának végzése.” 

Dolores Ready: Imádság   (munkafüzet és tanári kézikönyv) 



 

 

ANNOUNCEMENTS  
+ We welcome today 
our church new ad-
ministrator, Fr. Ed-
ward J. Cronin. 
+ While the church was 
close, there were some sec-
ond collections for differ-
ent purposes , these will 
take place at dates that 
we’ll announce in near fu-
ture. 
+ We congratulate Margit 
and Imre Dobovanszky, 
who received a blessing 
last Sunday for their 50th 
anniversary. 

Évközi 14. vasárnap 
OLVASMÁNY Zakariás próféta könyvéből 

Íme, közeleg királyod. Ezt mondja az Úr: Ujjongj, Sion leánya! Zengj éneket, Jeruzsálem 

leánya! Íme, közeleg királyod: igaz és győzedelmes, alázatos, szamáron jön, szamár hátán, 

szamárnak csikaján. 

Elpusztítja Efraimban a harci szekereket, és Jeruzsálemben a lovakat. Széttöri a harci íjakat, 

és békét hirdet a népeknek, uralkodik tengertől tengerig, a folyótól egészen a föld határáig. 

Ez az Isten igéje.    Zak 9,9-10 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 
Válasz: Istenem és királyom, magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön 

örökké. 5. tónus. 

Előénekes: Magasztallak téged, Istenem, Királyom, * és áldom nevedet örökkön örökké. 

Mindennap áldalak téged, * és dicsőítem nevedet örökkön örökké. 

Hívek: Istenem és királyom, magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön örökké. 

E: Irgalmas az Úr és kegyelmes, * nagy irgalmú és hosszan tűrő. 

Az Úr mindenkihez jóságos, * és irgalmas minden művéhez. 

H: Istenem és királyom, magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön örökké. 

E: Magasztaljon téged, Uram, minden műved, * szentjeid áldást mondjanak. 

Országod dicsőségéről szóljanak, * és hatalmadat mindenek hirdessék. 

H: Istenem és királyom, magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön örökké. 

E: Hűséges az Úr minden szavában, * és tettei szentnek hirdetik. 

Az Úr a botladozót fenntartja, * és fölemeli, akit megaláztak. 

H: Istenem és királyom, magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön örökké. 

 

HIRDETÉSEK  
+ Szeretettel köszöntjük templomunk új Adminisz-

trátorát Fr. Edward Cronin atyát. Kivánjuk, hogy 

érezze jól magát magyar közösságünkben! 

+ Imádkozzunk Eördögh András atyáért, aki 

Április 10-én megtért Teremtőjéhez, Június 10-én 

helyezték örök nyugalomra. R.I.P. 

+ Kérjük a kedves híveket, hogy a következő - 2. gyűjtésre 

- borítékokat őrizzék meg, mivel ezek a templom zárása 

miatt elmaradtak:  Holy Land, Catholic Charities-Mothers 

day, Priest's Retirement,  Peter's Pence. A gyűjtések idő-

pontját időben közöljük Önökkel. Köszönjük megértésüket. 

+ Az elmult vasárnap Jeremy atya megáldotta az 50. 

házassági évfordulójukat ünneplő Dobovanszky házaspárt. 

Isten éltessen sokáig Imre és Margit! 

 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből 

Ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok. 

Testvéreim!  Ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik benne-

tek. Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta ,Jézust a halálból, ő, aki 

Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó 

Lelke által. 

Így tehát, testvéreim, nem tartozunk a testnek azzal, hogy test szerint éljünk. Mert ha test 

szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni 

fogtok. Ez az Isten igéje.  Róm 8,9.11-13 

ALLELUJA 
Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Istene, * mert feltártad a kicsinyeknek or-

szágod titkait. Mt 11,25 – 8 G. tónus. 

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 

Én szelíd vagyok és alázatos szívű – mondja az Úr. 

Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: 

Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak 

elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én 

Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát 

sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. 

Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én 

felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok 

és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem kön-

nyű.  Ezek az evangélium igéi.   Mt 11,25-30 

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK 
Pap: Testvéreim! Imádkozzunk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki eljött közénk, és példát 

adott az alázatosság és a szelídség gyakorlására! 

Lektor: 1. Hogy ne a test szerint, hanem a Szentlélek szerint éljünk ebben a világban! 

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

2. Hogy Egyházad pásztorai szelídséggel vezessék a hívőket és szeretettel intsék jóra a 

megtévedteket! 

3. Hogy a népek között szűnjék meg a hatalmi versengés és a gazdagodás féktelen vágya! 

4. Hogy családjaink körében uralkodjék a keresztény szelídség és türelem! 

5. Hogy akik elfáradtak, és az élet terhét hordozzák, nálad keressék és találják meg a 

felüdülést!. . 

Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Te szeretettel hívod magadhoz a fáradt és megtört szívű em-

bereket, és megenyhíted őket. Taníts minket is részvevő szívvel jármi embertársaink 

között! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. 

Hívek: Ámen.  


