NURSIAI SZENT BENEDEK ( 480? - 547 március 21)
A bencés rend alapítója és regulájának kidolgozója
Noricum tartományban született, előkelő szülők gyermekeként 48ö körül. Kezdetben Rómában tanult, de hamarosan megelégelte a világi hívságokat és elhagyva Rómát
egy Subiacóhoz közeli barlangba vonult vissza a világi élet
elől menekülve. Itt három évet töltött, amikoris pásztorok
találtak rá. Abban a korszakban élt, amikor megszűnt a
Római Birodalom, és létrejött a keleti gót állam, élén Theodorik királlyal.
Benedek egy tucat rendet és kolostori életet szervezett,
majd Monte Cassino hegyén telepedett le. (Ma is létezik a
kolostor).l964-ben VI. Pál pp. a nyugati szerzetesség
alapítójaként és az európai szellemiség alakítójaként "EURÓPA VÉDŐSZENTJÉVÉ"
nyilvánította.
Szent Benedek életrajzát Nagy szent Gergely pp. írta meg az ún. Dialógus című
művének II-ik kötetében. Ebben a műben a pp. a kora irodalmi igényeit szem előtt
tartva - nem a mai értelemben vett életrajzát írta meg, hanem Benedek szellemiségét
vázolta, s a szerzetesség prófétai adományokkal megáldott atya életszentségének rendkívüli vonásait emelte ki.
Benedek regulája annyi életbölcsességről, Istennel való töltekezésről és Krisztusnak olyan nagy szeretetéről tanúskodik, hogy l400 esztendő folyamán - a szerzeteseken
kívül is - megszámlálhatatlanul sok keresztényt ragadott magával. Ugyanakkor tudjuk:
Benedek nagysága és regulájának jelentősége nem az "eredetiségben" rejlik. Benedek
maga is megfogalmazta, hogy reguláját a "szerzetességben végbemenő változás" kezdetének tekinti, még nem jelenti a kiteljesedést, nem akar mindent felölelni. A regula
nyitottsága révén vonult be oly sajátos módon a történelembe.
Mindenható, örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává
rendelted és a Vére által megengesztelődni akartál, engedd
kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk és annak erejével az
élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó
gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk
által. Ámen
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JÚLIUS 8 - 14. ÉVKÖZI VASÁRNAP
JÉZUS KRISZTUS SZENT VÉRÉNEK HÓNAPJA
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

JÚL 8 10:00 AM
JÚL 15 10:00 AM SHRANTZ ZOLTÁN

Kéri/ Requested By

HíVEKÉRT
Felesége Shrantz Rózsa és Családja

Válaszos zsoltár: Szemünk az Úrra tekint, amíg csak meg nem könyörül rajtunk.
Énekek: 221-1, 221-4, 127, 143, 306, 159.
PARISH COLLECTION
July 1st :$ 781.00 Maint.: $ 96.00
Mission CO-OP Sunday Collection: $ 108.00
Please support your Parish!
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!

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, Klapka Mihály, Baksay István, Jurasits János, Vajda Rudi,
Butkovich Adél, Boesze János, Szabó Ilonka, Saller Márta, Molnár János,
Katona Jenö, Szabó Terike, Lakatos Éva.

ANNOUNCEMENTS
+We will be praying the rosary every
Sunday morning at 9:30 before Mass.
All are welcome to pray with us.
+Today there will be a breakfast after
Mass. After the breakfast there will
be a short meeting of the Parish
Council members.
+On July 15th and 29th everybody is
welcome for coffee 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.
+For those wishing to schedule a confession, please contact Fr. Siklodi.
+We ask that if anyone has changed
their address or phone number to
please notify the office.
+For mass intentions, please call or
stop by the office.
+We would like to ask our parishioners to please be considerate to others
when parking in front of our church
in the handicapped space. This will
ensure that older parishioners with
proper permits will get priority.
+Caring for elderly or babysitt in
Chicago or suburbs. Please call 312607-2268 at any time.

HIRDETÉSEK
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap
a Szentmise előtt 1/2 10-től. Mindenkit
szeretettel hívunk a közös imádságra.
+Ma Szentmise után reggelire hívunk
mindenkit. A reggeli után az EGYHÁZTANÁCS egy rövid megbeszélést tart.
+Július 15 és 29én, Szentmise után
süteményre és kávéra hívjuk a kedves
híveket.
+Nyári időben nincs vakáció vagy szünet,
mindenkinek kötelező az Úr napját
megszen-telni. Azok részére akik utaznak,
a http://masstimes.org web oldalon
található információ a templomok és
szentmise időpontról. Ne feledkezzünk el
pedig a templomunk támogatásáról sem és
küldjük be adományainkat.
+ Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy ismerőse beteg és szeretnék, hogy Sándor atya
meglátogassa, jelentsék be az irodában, vagy
hívják a Templomot.
+ Gyónásra lehet jelentkezni, kerjük hívják
Sándor atyát időpont egyeztetésre.
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodába.
+Chicago és környékén, bentlakással is,
idősek és gyermekek gondozását vállalom.
Kérem hívják a 312-607-2268-as számot a
nap bármelyik órájában.

+We are pleased to announce that
Kruzslitz Imre was ordinated as a
priest at the Diocese of Oradea,
yesterday, July 7th. His first mass
at our church will be celebrated
on the Feast of St. Stephen on
August 19th at 11 AM.
+On September 23rd at the Holy
Name Cathedral, there will be a
mass celebrated by Cardinal
George for the couples who will
celebrate their 50th anniversary.
For information please inquire in
the office.
+To learn more about our events,
please visit our website at
www.stephenchurch.org
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 14th & 15th, at the Reformed Church in Norridge the
Annual Gulyas Festival will be
held.
+On July 22nd, the Hungarian
Club will hold their annual Picnic
at Bunker Hill Groove # 1.
+If you would like to know more
about Hungarian events taking
place in our area, please visit
chicagohungarians.com

+Szeretettel és tisztelettel közlöm KRUZSLITZ IMRE - atya nevében,
hogy "pappá-szentelése a tegnap,
2012 július 7-én volt de. 11-kor a
nagyváradi székesegyházban, valamint első-szentmiséjét szintén
ugyanazon a napon tartotta a
nagyszalontai Szent István templomban du. 5-tol. Első szentmiséjére itt
a Szt. István templomunkban, a Bucsu napján
augusztus 19én, 11 órakor kerül sor.
+Szeptember 23-án a Bíboros Úr misét mond a Ka
-tedrálisba azoknak, akik ebben az évben ünneplik
házasságuk 50. évfordulóját. Amennyiben híveink
között van, aki most ünnepel és szeretne a misén
résztvenni, kérjük jelentkezzen az irodában Június
10-ig. Kérjük, szóljanak ismerőseiknek is.
+Templomunk eseményeit és a fénykepeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org
KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK
+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
Aki szeretné Templomunk Mindszenty termét
rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt templomunk irodájában, vagy hívja a Templomot.
+Július 14-én és 15-én lesz a Gulyás Fesztivál a
Norridge-i Ref. Egyháznál.
+Július 22-én, a Magyar Klub szeretettel hív mindenkit az évi piknikkére, amit a Bunker Hill-nél tartanak.
+Ha szeretne tudni a városunkban történő magyar
eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web oldalon
mindenezekről tájékozódhat.

