Krisztus Szent Teste és Vére – Úrnapja

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből
Amikor Ábrahám győzelmet aratott az ellenség fölött, és seregével visszatért,
eléje jött Melkizedek, Sálem királya. Kenyeret és bort hozott. Ő ugyanis a magasságbeli Isten papja volt. Melkizedek megáldotta őt, és így szólt hozzá: „Áldott legyen
Ábrahám a magasságbeli Isten előtt, aki az eget és a földet teremtette. És áldott legyen
a magasságbeli Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet.” Ábrahám pedig tizedet adott
neki mindenből.
Ez az Isten igéje.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Testvéreim! Én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek. Urunk Jézus azon az
éjszakán, amikor elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt:
„Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely értetek adatik! Ezt cselekedjétek az én
emlékezetemre!”
A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt: „Ez a kehely az
újszövetség kelyhe az én véremben. Valahányszor isztok belőle, tegyétek ezt az én emlékezetemre!”
Amikor ugyanis e kenyeret eszitek és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek,
amíg el nem jön.
Ez az Isten igéje.
ALLELUJA
Jézus mondja: † „Én vagyok az égből szállott élő kenyér. * Aki eszik ebből a
kenyérből, örökké élni fog.
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival. A nép megtudta és utána ment. Ő
szívesen fogadta őket, és beszélt nekik Isten országáról, akik pedig gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította. A nap már hanyatlóban volt. Odament hozzá a tizenkettő: „Bocsásd el a népet – figyelmeztették –, hogy a környékbeli falvakban és
tanyákon szállást és élelmet keressenek maguknak, mert itt elhagyatott helyen
vagyunk.” „Ti adjatok nekik enni” – válaszolta. „Csak öt kenyerünk és két halunk van
– mondták. – El kellene mennünk, hogy ennivalót vegyünk ennyi népnek.” Mintegy
ötezer férfi volt ott.
Akkor meghagyta tanítványainak: „Telepítsétek le őket ötvenes csoportokban.”
Úgy is tettek. Letelepedtek mindnyájan. Jézus pedig kezébe vette az öt kenyeret és a
két halat. Föltekintett az égre, megáldotta azokat. Majd megtörte, s tanítványainak
adta, hogy osszák ki a népnek.
Miután mindnyájan ettek és jóllaktak, még tizenkét kosárra való maradékot szedtek
össze.
Ezek az evangélium igéi.
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JÚNIUS 19 - Úrnapja
The Most Holy Body and Blood of Christ
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Jun 19 10:00AM

Édesapákért / All Fathers

Jun 26 11:00AM

Híveinkért / Our Parishioners

Énekek számai: 106, 112, 109,

(Körmenetre 136,276A+Tantum Ergo) 306, 195.
VÁLASZOS ZSOLTÁR:

Pap vagy te mindörökké,
Melkizedek rendje szerint.
MISSION STATEMENT

PARISH COLLECTIONS
St. Stephen King of Hungary Church serves the
June 12th coll.: $ 275.00
spiritual needs of all Catholics in our neighborhood, regardless of ethnicity, and also welcome all Priests Health & Ret. coll.:$60.00
Isten fizesse meg templom
Hungarians who want to pray in their language
tagjaink nagylelkű adományát!
and keep their cultural traditions alive!
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:
Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Bajzek Erzsébet.

AZ ÉG ÉS FÖLD URA
Vannak emberek, akik csak akkor hódolnak meg, ha a nagyság érzékelhető formában
nyűgözi le őket. Számunkra azonban az élő hit minden érzékelhető tapasztalatnál többet
jelent. Még ha ezerszer és ezerszer találkoztunk is Jézussal a szentáldozásban és
fogadtuk szívünkbe, mindig megdöbbent, hogy az ég és föld, életünk és halálunk Ura
minket kíván látogatásával kitüntetni. De kell, hogy mindig lelkesítsen is a tudat, hogy
az Urat hordozzuk, hogy vele győzelmes életet élhetünk. Mitől féljünk, miért hátráljunk,
minek reszkessünk, ha ő van velünk!
Gigler Károly
Édesapák napja - Június 19.
ÉDESAPA IMÁDSÁGA
Uram, Istenem, te úgy rendelted, hogy családot alapítsak. Engedd felismernem az
igazán keresztény család értelmét és feladatait. Kérlek, állj mellettem, hogy családomat
isteni tetszésed szerint helyesen vezethessem és enyéimnek jó példával szolgálhassak.
Adj szeretteimnek egészséget és boldogságot, hitet és szeretetet, igaz lelki életet.
Ajándékozd nekik békédet, amelyet nem kaphatnak meg a világtól.
Engedd, hogy védelmed alatt boldog közösséggé váljunk. Szeretettel és hűséggel
viseljük el, amit gondviselésed ad, hogy osztozhassunk egymás örömében és bánatában.
Adj erőt, hogy amikor szeretteim elcsüggednek s keserű csalódás éri őket, vigasztalást,
menedéket és támaszt jelenthessek számukra.
A názáreti Szent Család legyen példaképünk! Jézus, Mária, József, vezessetek,
segítsetek, óvjatok bennünket! Ámen.
KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE
Idén június 23-án ünnepeljük ezt a szép napot. A legszentebb Istenanya után mindjárt
Keresztelő Szent Jánosé az első hely a világ megváltásának történetében. Az ő nagysága
az Istenember visszavert fénye, mert közvetlenül előtte járt, és az utat készítette
számára. Születését angyal hirdette, és Krisztus már anyja méhében megszentelte Jánost
áldott látogatásával. Bűnbánatot hirdet, s az a méltóság éri, hogy ő mutatja be Krisztust a
világnak: Íme, az Isten Báránya! Míg a többi szentnek csak halála (vagyis mennyei
születése) napját ünnepeljük, Jánosnak földi születésnapját is teljes liturgikus fénnyel
üljük, éppúgy, mint a Megváltóét és Máriáét. Ünnepén sokfelé tüzet gyújtanak,
minthogy maga Krisztus mondta róla: János világító fáklya volt.
JÉZUS SZENT SZÍVE
Főünnep: Június 24.
Ezen az ünnepen felidézzük azt a szeretetet, amely Jézus istenemberi szívéből áradt
és árad ma is a világba. Megemlékezünk mindenről, amit Jézus értünk szeretetből tett:
kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltött, a fájdalmak férfia lett és a kereszten függő
testét átjárta a katona lándzsája. Mi is szeressük őt teljes szívünkből, és legyünk érte
készek minden áldozatra.

ANNOUNCEMENTS
+ We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30 before
Mass. All are welcome to pray with
will be served after Mass.
+ Today, June 19th we celebrate Fathers Day, breakfast will be served
after Mass.
+ Next Sunday, June 26th: We

HIRDETÉSEK
+ Minden vasárnap a mise előtt rózsafűzért
imádkozunk Égi Édesanyánk tiszteletére.
Szeretettel várunk mindenkit erre a közös imára.
+ Ma, Június 19. - Apák napját ünnepeljük a
Mise után, reggeli keretében.

second Collection.
+ On July 3rd, coffee and pastries
will be served after Mass.
+ Vacation season starts, we ask our
parishioners not to forget to attend
Sunday mass. Donations can also be
mailed in. Thank you for your continuous support.
+ We ask that if anyone has changed
their address or phone number, please
notify the office.
+ Sunday mass intentions for our
loved ones can be requested in the office.
+ To learn more about our events,
visit www.stephenchurch.org.

TER FILLÉREK javára
+ Július 3. - Szentmise után sütemény és kávé
lesz.
+ Megkezdődik a nyári szabadság ideje, kérjük
híveinket, hogy ne feletkezzenek el a Szentmise
hallgatásról, bárhol is vannak. Templomi
adományaikat posta útján is elküdhetik. Köszönjük támogatásukat.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodába.
+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük,
jelentkezzen az irodánál.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephechurch.org.

+ Jövő vasárnap, Június 26 TEMLOMUNK ÉVI NAGY PIKNIKJE!
11ó-kor Szentmise. Hely: LIONS
will have our ANUUAL PICNIC WOODS, 210 S. River Road, Des
with an outdoor Mass at 11 a.m. Plaines, IL Kérjük a kedves hölgyeket, hogy
Location: LIONS WOODS, 210 egy tál süteménnyel segítsék a piknik édesség
S. River Road, Des Plaines,
kiárusítást. Hálás köszönettel fogadunk minden
60016 There will be a Peter’s Pence hozzájárulást! A Szentmisén 2. gyűjtés a PÉ-

"Kérjük a mai ünnepen azt, akitől az Oltáriszentség ajándékát kapjuk, hogy minden
szentmisében megszabaduljunk bűneinktől, korlátainktól és önzésünktől, és új erőt kapjunk Krisztus megváltó áldozatából! A szentáldozás életünk táplálója legyen, és a szentmisén kívül is imádással vegyük körül a köztünk lévő Oltáriszentséget! Adja Isten, hogy
az Eucharisztia minden tevékenységünk csúcspontja, minden jó igyekezetünk, erőnk és
örömünk forrása legyen, és mindig élő tagjai lehessünk Krisztus szeretetközösségének!
Ámen."

