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JÚNIUS 14 – KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE 

                      Úrnapja * Corpus Christi 

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. 

 Parish collection June 7th: $ 660.00 

+  Kérjük a kedves híveket, hogy ebben a nehéz  

időben ne feletkezzünk el templomunk anyagi 

támogatásáról. Adományikat elküldhetik  

templomunk címére. Isten fizesse meg !   

 

 

PLEASE SUPPORT YOUR PARISH! 

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

June 14 
PRIVATE 

MASS 

Sedon László pappászentelésének 50. évfordulója       

Katona Marika  

June 21 10:00AM Híveinkért / Our Parishioners  

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! 

 

 

       Dear Parishioners, 
     In my hometown, on the Feast of Corpus Christi, when I was young, all 
the children of Catholic Schools, processed through the center of down-
town to the castle where the Archbishop would wait for us and give us 
benediction with the Blessed Sacrament.  
     We all dressed in white and the spectacle not only brought Catholics on 
to the streets. The whole city came out to see us processing. It was a big 
event. It bore witness to our Faith as Catholics. More importantly, it showed children 
coming to Jesus who was waiting for them in the castle. 
     In recent times, there have been many “processions” in cities throughout the world, 
including our own. Many people have taken to the streets to protest against racism. 
Sadly many of these “processions” have ended in violence. 
     When we processed as children, there was no trouble. It was a celebration. We were 
not protesting “against” anything or anyone. On the contrary, we were walking “For” Je-
sus and “To” Jesus. People have forgotten Jesus. 
     At times likes these when the world is in crisis, we need to turn to Him and to re-
member what our lives are for. They are for loving. Our lives are about Jesus. When we 
forget to turn to Jesus and to live for Him, things do and will, go wrong.  
    It has been difficult in recent months because we have been unable to go to Jesus in 
the Blessed Sacrament because our church has been closed. Of course, Jesus is every-
where, but as humans we need to go to Him in a specific place and make our procession 
on Sundays, just as those thousands of kids processed to Him at the castle when I was 
young. 
     I am hoping that next Sunday we can reopen our church and we can once again turn 
to Jesus in peace and joy and be reminded what it is to worship Him in the celebration of 
Mass. 
     In the meantime, do not forget that how you make your daily procession in world, 
makes a difference. People are watching. If you go about your life in the world for Jesus 
and in His name, people will experience joy and you will communicate peace.  
 

JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE  - Főünnep: Június 19. 
     Jézus Szívének, irgalmas szeretetének tisztelete szellemében, tartalmában oly régi, 
mint maga az Egyház. Külső formáját azonban Szent Gertrúd, a lánglelkű bencés apáca 
alapította meg a XIII. században. Miután sokan voltak még buzgó apostolai e 
kultusznak, az Úr Alacoque Szent Margitnak egy látomásban kinyilvánította azt a 
kívánságát, hogy e titoknak külön ünnepet szenteljenek. XIII. Kelemen pápa hagyta jóvá 
ezt az ünnepet (1765), majd IX. Piusz pápa az egész Egyházban bevezette (1856),  hogy 
e tisztelet gyógyszer legyen a XIX. századi vallási lanyhulás, elhidegülés ellen. Az ün-
nep ma is a buzgóság élesztője, védelem minden olyan áramlat ellen, amely a vallásból 
az érzelmet kiküszöbölve, azt pusztán világnézetté formálná. Bár legújabb ünnepeink 
közül való, lényegében mégis azt a szeretetet ünnepli, amelyet Krisztus húsvéti 
misztériumában mutatott meg az emberiségnek. 
 
 
  



 

 

MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE  - Emléknap: Június 20. 
       A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, a teljes ártatlanság, valamint a 
megtestesült Ige és a megváltott ember iránti anyai szeretet jelképe. Tiszteletének 
alapja a Szeplőtelen Fogantatás és az istenanyaság. A Szent-írásban vannak utalások 
Mária belső életére, szívére (Lk 1,46; Jn 19,27; Zsid 4,10). Az egyházatyák még nem 
beszélnek Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletéről, a kifejezés Eadmerrel (†1124 k.) 
jelent meg a teológiában. A misztikusok számára Szűz Mária Szeplőtelen Szívének a 
Jézus iránti szeretet példaképe (Szent Mechtild, Helftai Szent Gertrúd, Svéd Szent 
Brigitta, Szalézi Szent Ferenc). Mária Szeplőtelen Szívének ünnepét Eudes Szent 
János kérte kongregációja számára 1646-ban.  […] Végül XII. Piusz pápa 1942-ben 
fölajánlotta az emberiséget Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, majd 1944-ben 
általánossá tette az ünnepet augusztus 22-én. 1969-ben a Jézus Szent Szíve ünnepe 
utáni szombatra került át. A fatimai jelenésekben a Szűzanya kifejezetten kérte Szep-
lőtelen Szíve tiszteletét, és a világ fölajánlását a Szeplőtelen Szívnek. Szent II. János 
Pál pápa 1981. június 7-én akarta megtenni e fölajánlást. Az ellene 1981. május 13-án 
elkövetett merénylet után a S. Maria Maggiore bazilikában hangfelvételről hangzott el 
a föl-ajánlás, amelyet 1982. május 13-án Fatimában, 1984. március 25-én Rómában, és 
2000. október 8-án a világegyház összes püspökeivel együtt Rómában megismételt.   

                                     Magyar Katolikus Lexikon  
Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja 

OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből 
Az Úr a pusztában mannával táplálta népét. 
A negyvenéves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez: Gondolj az egész útra, 
amelyen az Úr, a te Istened negyven éven át vezetett a pusztában, hogy megsanyargasson, 
próbára tegyen, megvizsgálja a szívedet, vajon megtartod-e majd parancsait vagy sem. 
Sanyargatott és hagyta, hogy éhezz, aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél és 
atyáid sem ismertek, hogy megtudd: nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, 
ami az Úr szájából származik. 
Ne felejtsd el az Urat, a te Istenedet, aki kihozott Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, 
átvezetett a mérges kígyók és skorpiók lakta nagy és félelmetes pusztán meg a víztelen 
sivatagon. A kősziklából fakasztott vizet neked, a pusztában pedig mannával táplált, 
amelyet atyáid sem ismertek.  Ez az Isten igéje.  MTörv 8,2-3.14b-16a 
VÁLASZOS ZSOLTÁR 
Válasz: Jeruzsálem, szentek otthona, * dicsérd fölséges Istened! 7b. tónus. 
Előénekes: Dicsérd Uradat, Jeruzsálem, * magasztald, Sion, Istenedet. 
Mert erőssé tette kapuid zárát, * és megáldotta benned fiaidat. 
Hívek: Jeruzsálem, szentek otthona, * dicsérd fölséges Istened! 
E: Határaidon ő ad békét, * és jóllakat kövér búzával. 
Elküldi szavát a földre, * az ő igéje gyorsan terjed. 
H: Jeruzsálem, szentek otthona, * dicsérd fölséges Istened! 
E: Igéjét Jákobnak hirdeti, * törvényeit és végzéseit Izraelnek. 
Egyetlen néppel sem bánt így, * végzéseit nem fedte fel senki másnak. 
H: Jeruzsálem, szentek otthona, * dicsérd fölséges Istened!   Zsolt 147,12-13.14-15.19-20 
 
 
 
 

 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 
Sokan egy kenyér, egy test vagyunk. 
Testvéreim!     Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nemde Krisztus vérében való része-
sedés? És a kenyér, amelyet megtörünk, nemde Krisztus testében való részesedés? 
Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk; mert mindnyájan egy kenyérből 
részesülünk.   Ez az Isten igéje.  1Kor 10,16-17 
ALLELUJA 
Jézus mondja: † „Én vagyok az égből szállott élő kenyér. * Aki eszik ebből a kenyérből, 
örökké élni fog.” Jn 6,51-52 – 5. tónus. 
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 
Az én testem valóban étel, az én vérem valóban ital. 
Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez: „Én vagyok a mennyből alászállott, 
élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az 
én testem a világ életéért.” 
Vita támadt erre a zsidók között: „Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?” Jézus így 
felelt nekik: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem 
isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, 
annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban 
étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az ben-
nem marad, és én őbenne. Amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, úgy 
az is, aki engem eszik, énáltalam él. Ez az égből alászállott kenyér! Nem az, amelyet atyái-
tok ettek és meghaltak! Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él!” Így tanított Jézus a kafarnaumi 
zsinagógában. 
Ezek az evangélium igéi.   Jn 6,51-58 
EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK 
Pap: Testvéreim! Ünnepi örömmel imádjuk az Oltáriszentséget! Kérjük Megváltónkat és jó 
Pásztorunkat, hogy hallgassa meg alázatos könyörgésünket! 
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Egyházad mindig egy legyen a kenyértörés közösségében! 
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 
2. Szenteld meg papjainkat, hogy szentek legyenek és szentül szolgáltassák ki szentségei-
det! 
Hívek: Kérünk téged . . . 
3. Úgy nevelj minket az Oltáriszentség gyakori vétele által, hogy mindennél többre becsül-
jük lelkünk kegyelmi állapotát! 
Hívek: Kérünk téged . . . 
4. Add, Urunk, hogy szeretetlakomádra, a szentmisére szóló hívásnak mindig örömmel és 
áldozatkész lélekkel engedelmeskedjünk! 
Hívek: Kérünk téged . . . 
5. Végül ne engedd, Urunk, hogy a Szent Útravaló nélkül távozzunk a földi életből! 
Hívek: Kérünk téged . . . 
Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Add, kérünk, hogy a szentmise kegyelmeiben mindig bőven 
részesüljünk, és az Oltáriszentségben őszinte odaadással, tiszta lélekkel vegyünk magunk-
hoz. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.  Ámen. 
 


