
 

    „és elküldte őket maga előtt” Lk 10,1  

 

          A 14. vasárnapi evangélium Lukács evangélista tollából így kezdődik. Azt a 

kérdés merült fel bennem, mi az hogy maga előtt. A tanítványok meghívásánál („Kövess 

engem” Lk 9,59), azt olvashatjuk, hogy Jézus arra hív, hogy kövessük őt. Vagy amikor 

elzavarja Pétert („Távozz tőlem, sátán, mert emberi módon gondolkodol, és nem Isten 

tervei szerint!” Mk 8,33), ami szó szerint azt jelenti, hogy vissza, mögém! Azaz a 

meghívásra visszautalva, Jézust kell követnünk és nem saját gondolatainkat. Ő az, aki 

mindenkor előttem halad, aki vezet engem.  

         És most Jézus maga előtt küldi el a tanít-

ványokat. Látszatra az irány, és a viszony meg-

változik. Ez már nem a tanítványok tanulásának 

az ideje, hanem a tanúságtételé, a tanítás ideje, 

ez már a mi, a mindenkori hallgatóság, az egy-

ház tanulásának az ideje.  

         A tanítványok feladata, olyan mint a jó 

reklám; előkészíti az utat a találkozásra. Az Is-

tennel való találkozásra.  

     - Kíváncsiságot ébreszt, felkelti az érdek-

lődésünket: Ki az, akinek a nevében csodák 

történnek? Ki az a NÉV? Kicsoda Jézus? De 

nem áll meg a puszta kíváncsiságnál, az 

értelem, intellektus kíváncsiságánál…  

     - Vágyat támaszt az emberben: VELE 

akarok találkozni, én is vele akarok lenni. A 

szívet élesztgeti, és így kitárja az egész embert 

a várt személy, az Isten fele.  

     - Lehetőség ígérete, reális lehetőségem van arra, hogy találkozzam vele, nem csupán 

ígérgetés, hanem valós ígéret, az Isten Országára.  

 

           És akkor amikor, ezen kíváncsiságok, vágyak, lehetőségek megfogalmazódnak, 

akkor jön el a mi Urunk Jézus Krisztus és elégíti ki mindezen szükségleteinket, és a 

növekedést továbbá ő maga adja.  

           És ha már azt mondtuk, hogy ez a mi tanulásunknak az ideje, akkor nekünk kell 

ébren tartanunk az állandó kíváncsiságunkat, hogy mindig és egyre jobban megismerjük 

az Urat. Fenn kell tartanunk a vágyat, hogy egyre többet akarjunk vele lenni.  
 

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

 Júl 7 10:00AM      Kovács Irene                    Ross & Rose Adams 

 Júl 14 10:00AM       Kovács Iréne                          Robert Hellget 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2013 
Telephone: (773) 486-1896                                                            

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Nicholas Desmond 

Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

  JÚLIUS 7 - ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP  

Válaszos zsoltár: Minden föld Istent dicsérje. 

Énekek: 231-1, 231 5-6, 142, 132, 306,  

  Amerikai himnusz/God bless America, 184/B 

MISSION  STATEMENT 

St. Stephen King of Hungary Church 

serves the spiritual needs of all Catholics 

in our neighborhood, regardless of  ethnic-

ity, and also welcome all Hungarians who 

want to pray in their language and keep 

their 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:Mr. & Mrs. Szalai István, Baksay István, Vajda Rudi,Jurasits 

János,  Saller Márta, Mrs. Maureen Simonyi, Mátyás Károly, 

Javorik Edit, Somenek Juliska , Szukitch Margit 

PARISH  COLLECTION         

June 30th: $ 1,751.00 

Peters Pence collection: $149.00 

Please support your Parish!   



 

+St. Stephen King of Hungary Par-

ish joi-ned GiveCentral.org, where dona-

tions 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. 

ANNOUNCEMENTS  

+We will be praying the rosary 

every Sunday morning at 9:30 be-

fore Mass. All are welcome to 

pray with us. 

+Today, there will be breakfast, 

after the mass. 

+On July 14th, coffee and pas-

tries will be served, after the mass. 

+On July 28th, there will be a hot 

breakfast served, after the mass. 

+Those who are traveling over 

the Summer could find 

information about church 

locations and mass times 

at:http://masstimes.org. Do not 

forget to support our church and 

send in your donations. 

+We ask that if anyone has 

changed their address or phone 

number to please notify the office. 

+On August 18th, we’ll 

cellebrate St. Stephen’s Feast 

Day. Mass will be at  11:00AM, 

followed by lunch. 
+For mass intentions, please call 

or stop by the office. 

+To learn more about our events,  

please visit our website at 

www.stephenchurch.org 

HIRDETÉSEK 

+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 

Szentmise előtt 1/2 10-től. Mindenkit szeretettel 

hívunk a közös imádságra. 

+Hálás köszönet mindazoknak, akik áldozatos 

munkájukkal sikeressé tették ez évi piknikünket. 

Köszönet a megjelenteknek, akik nem jöttek el, 

azok sajnálhatják! Az új hely mindenki tetszését 

megnyerte, hála Istennek az idojárás is kedvezö 

volt.  

+Ma, a Szentmise után reggelire hívjuk a kedves 

híveket. 

+Július 14-én, kávé és sütemény mellett kelle-

mesen elbeszégethetnek Szentmise után. 

+Július 21-én, nem lesz   reggeli, sem süti-kávé 

felszolgálás. Köszönjük megértésüket. 

+Július 28-án, meleg reggelivel várjuk a kedves 

híveket Szentmise után. 

+Nyári időben nincs vakáció vagy szünet, min-

denkinek kötelező az Úr napját megszentelni. 

Azok részére akik utaznak, a 

 http://masstimes.org web oldalon található in-

formáció a templomok és szentmise időpontról. 

Ne feledkezzünk el pedig a templomunk támo-

gatásáról sem és küldjük be adományainkat. 

Kellemes nyári pihenést kivánunk mindenkinek! 

+Augusztus 18-án SZT. ISTVÁN KIRÁLY 

TEMPLOM BÚCSÚJA. A Szentmise 11 óra-kor 

lesz,. 
+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik 

elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 

+Lehetőség nyílt azok részére akik ritkábban 
tudnak templomba járni, de szívűkön viselik a 
templomunk sorsát, ezentúl adományozhatnak 
templomunk és az Szt. István Magyar Iskola 
részére a GiveCentral.org web oldalon, hitel 
kártyáról vagy bank számláról, egyszeri vagy 
rendszeres adományokat ajánlani. 

 

OUR HUNGARIAN  

COMMUNITY AND HERITAGE 
+If you would like to rent the 
Mindszenty Hall for private 
events, we ask that you stop by the 
office at least  three weeks before 
the requested date. 
+On July 13th & 14th, at the Re-
formed Church in Norridge the An-
nual Gulyas Festival will be held. 
+On July 21st, the Hungarian Club 
will held their annual picnic. 
+If you would like to know more 
about Hungarian events taking place 
in our area, please visit 
chicagohungarians.com 

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 

 
+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, 

  MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki 
szeretné Templomunk Mindszenty termét ren-
dezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát 
legalább 3 héttel az esemény előtt templomunk 
irodájában, vagy hívja a Templomot. 
+Július 13-én és 14-én lesz a Gulyás Fesztivál a 
Norridge-i Református Egyháznál.  
+Július 21-én lesz a Magyar Klub évi nagy 
 piknikje. Szeretettel hívnak mindenkit. 
+Ha szeretne tudni a városunkban történő magyar 
eseményekről, programokról, a 
www.chicagohungarians.com web oldalon  
mindenezekről tájékozódhat. 

          Párbeszéd a szeretetről  ( TANULSÁGOS TÖRTÉNET) 
– Tulajdonképpen hogy terem a szeretet? – kérdeztem egyszer anyát. 
– Magról vetik – nevetett rám. 
– És honnan szerzik hozzá a magot? 
– Nem kell azt vetni, szerezni. Belőlünk, magunkból pereg. S megfo-
gan a tenyér simogatásában, a szem pillantásában, minden ölelésben. 
– Öntözni nem is kell? 
– Dehogynem. Jó szóval. 
– Nem könnyel? 
– Ments ég. A könny sós, és a só kimarja a kis szeretetpalánta hajtásait. 
– Hát palántázni kell a szeretetet? 
– Palántázni bizony. Elültetni még a szikes talajba is. Mert ha nem terem szeretet, kihűl 
a föld. 
– Úgy érted, hasztalan a nap heve, ha belülről nem fűt semmi se? 
– Igen, így értem, mert emberközpontú világban élek, és emberként gondolkodom. 
– Elsősorban mi hát a szeretet? 
– Biztonság. Ha szeretnek és szeretsz, mindig van szövetségesed. 
– És mi a szeretet másodsorban? 
– Erő. Ha feltöltődsz vele, könnyebbnek érzed a batyut, mit az élet a válladra rakott. 
– Szeretni mégsem mindig boldogság. Néha gyötrelem. 
– Az élet már ilyen.  
– Mégis érdemes szeretni? 
– Csak azt érdemes.                                   Kun Erzsébet 
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