Évközi 11. vasárnap
OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből
Ezt mondja az Úr, az Isten: „Veszek egy hajtást a nagy cédrusfa tetejéről, a legmagasabb ágáról, és elültetem egy igen magas hegyen. Izrael magas hegyén ültetem el. Ágakat fejleszt, gyümölcsöt terem és pompás cédrussá fejlődik. Alatta lakik majd mindenféle
madár, és ágai árnyékában pihen meg mindenfajta szárnyas.
S akkor megtudja majd a mező minden fája, hogy én, az Úr aláztam meg a magas fát, és
emeltem föl az alacsony fát; én szárítottam ki a zöldellő fát, és én borítottam virágba a
száraz fát. Én, az Úr mondtam ezt, és végbe is viszem.”
Ez az Isten igéje.
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SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Testvéreim!
Nap/Day
Idő/Time
Miseszándék/Intention
Kéri/Requested By
Bizalom tölt el minket, s nem feledkezünk meg arról, hogy míg e testben vándorként
élünk, távol járunk az Úrtól. A hitben élünk, a szemlélet még nem osztályrészünk. Ám biKatona Antal
Katona Család
June 13 10:00AM
zalom tölt el bennünket, így jobban szeretnénk megválni a testtől, és hazaérkezni az
Memory of Anthony Katona
Úrhoz. Ezért is igyekszünk az ő kedvében járni, akár közel vagyunk hozzá, akár távol
For All Fathers / ÉDESAPÁKÉRT
járunk tőle. Mindnyájunknak meg kell ugyanis jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy
June 20 10:00AM Jurasits Mária
St. Erzsébet Oltáregylet
ki-ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat cseMemory of Maria Jurasits
lekedett. Ez az Isten igéje.
ALLELUJA
Isten igéje a mag, Krisztus a magvető, mindaz, ki reá talál, örökké élni fog.
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: „Isten országa olyan, mint amikor az
ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag
kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést:
Először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor pedig a termés engedi,
az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás.”
Majd folytatta: „Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen példabeszéddel szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amely, amikor elvetik a földbe, kisebb minden más
magnál a földön. Mikor azonban elvetik, kikel és minden kerti veteménynél nagyobb
lesz. Nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak.” Sok hasonló
példabeszédben hirdette nekik az igét, mert így tudták megérteni. Példabeszéd nélkül
nem szólt hozzájuk. Mikor azonban egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik.
Ezek az evangélium igéi.

Énekek számai: 225, 109, 150, 143, 306, 181.
VÁLASZOS ZSOLTÁR: Mennyire

jólesik nékem,
tégedet, Uram, hálával dicsérnem.

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 6th: $ 295.00
Bld. Maintenance : $ 45.00
Vigil light: $ 25.75
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: Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi,
Bajzek Erzsébet, Lakatos Éva.

HIRDETÉSEK
ANNOUNCEMENTS
+ We are praying the rosary every + Május, a Szűz Anya hónapja, imáinkban kérjük
Sunday morning at 9:30 before
az ő segítségét mindennapi életünkre.Ebben a
Mass. All are welcome to join us in hónapban Szentmise előtt imádkozzuk el közösen a
prayer.
Lorettói litániát, melyre szeretettel hívjuk hívein+ We ask that if anyone has
ket.
changed their address or phone
+ Ma, Június 13 - 2. gyűjtés lesz a nyugdíjas lelnumber, please notify the office.
+ Sunday mass intentions for our
kipásztorok javára.
loved ones can be requested in the + Június 20 és 27-én Fr. Skerl mutatja be a
office.
Szentmiséket . Szeretettel hívunk és várunk min+ Today, June 13: Second collec- denki a magyar szentmisékre!
tion for retired priests. Thank you + Június 20 - Apák napja, Szentmise után
for your generosity.
sütemény és kávé lesz.
+ On June 20th and 27th, Fr.
+ Június 27 - 2. gyűjtés a PÉTER
Skerl will be our guest again, Mass
FILLÉREK javára
will be in Hungarian.
+ June 20th we celebrate Fathers + Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodába.
Day, coffee and pastries will be
+ Aki Szntmisét szeretne mondatni, kérjük, jelentserved after Mass.
+On June 27th, there will be a Pe- kezzen az irodánál.
ter’s Pence second Collection.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket meg+ To learn more about our events, tekinthetik: www.stephenchurch.org
visit www.stephenchurch.org
PÁDUAI SZENT ANTAL (1195 – 1231)
A legenda Szent Antal alakját sokféle történettel fonta körül: a gyermek Jézust a
„Mi szeretve vagyunk, még mielőtt készek lennénk szeretni; ő elsőként szeretett minket (1Jn 4,10-19), mi pedig karján hordozta, a tenger halainak prédikált – mint valamikor Ferenc az ég ma-darainak.
Egyszer egy eretnek, aki tagadta Krisztus jelenlétét az Oltáriszentségben, azt mondta,
hányszor kivontuk magunkat az ő szeretete alól, hogy addig nem hisz, amíg öszvére le nem térdel az Oltáriszentség előtt. Néhány nappal
később Antal egy beteghez vitte az Oltáriszentséget, és találkozott a
mi, akiket ő teremtett, ő
alkotott, elutasítottuk a vele gúnyolódóval. Akkor annak öszvére hirtelen két első lábára
ereszkedett, és meghajtotta fejét a Szentség előtt.
való találkozást, talán az
Páduai Szent Antal, akinek szobra, képe, perselye szinte minden
attól való gyáva és rejtett
katolikus templomban megtalálható, az utasok, a szobrászok,
félelem miatt, hogy
agyagmunkások és porcelánkészítők patró-nusa. Segít az elveszett
meghódít minket egy
Szeretet, mely megváltoz- tárgyak megtalálásában.
Jelképei a liliom, a gyermek Jézus, az égő szív, a tűz, a hal, a
tatja életünket..."
szamár, a monstrancia és az ostya.
(Szent VI. Pál pápa)

IMADSÁG VASÁRNAPRA
Istenünk: köszönjük Neked a növekedés csodáját.
Köszönjük, hogy mindannyiunkat a teljesebb életre hívsz.
Add, Urunk, hogy sose felejtsük: életünket Tőled kaptuk, s hogy szárba kell szökkennie, kalászt kell hoznia, majd telt szemet a kalászban.
Add, Urunk, hogy hálásak legyünk mindig az éltető napsugárért, a növekedést
serkentő harmatért.
Köszönjük, Urunk, hogy növekedésünket emberek munkájával is segíted: köszönjük a gyermekeket vállaló szülőket, köszönjük a nevelőket, akik segítik, hogy felnőtté
érjen a világot megismerni akaró
gyermek.
Hálát adunk neked, Istenünk,
minden jóért: az emberségért, a
szeretetért, amit megtapasztalhattunk.
Segíts, hogy növekedni tudjunk a
hitben, reményben, a szeretetben.
Állj mellettünk, Urunk, egész
életünkben, hogy országod örömhírét
hirdethessük az emberek között.
(RK)

