
 

 

Évközi 12. vasárnap   
             OLVASMÁNY Jób könyvéből 
       Jób panaszára az Úr felelt a viharból, és így szólt: „Ki zárta el kettős kapuval a 
tengert, amikor előtört a mélység öléből, amikor ruha gyanánt megalkottam neki a fel-
hőket, és ködből pólyát adtam neki, amikor határvonalat szabtam számára, és gátat építet-
tem, kettős kapuval? Azt mondtam neki: »Eddig jöjj és ne tovább! 
Itt törjön meg hullámaid gőgje!«”  Ez az Isten igéje. 
             SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből 
     Testvéreim! Krisztus szeretete sürget minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, 
hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg minden-
kiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és 
feltámadt. Ezután tehát nem ismerünk senkit emberi szempontból. Ha Krisztust azelőtt 
emberi módon ismertük is, most már nem úgy ismerjük. Mindenki, aki Krisztusban van, 
új teremtmény.  Ez az Isten igéje. 
             ALLELUJA 
     Nagy próféta támadt köztünk,  Isten meglátogatta az ő népét.  
            † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből 
        Egy napon Jézus, amikor este lett, így szólt tanítványaihoz: „Keljünk át a túlsó par-
tra.” Erre azok elbocsátották a tömeget, és Jézust magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a 
bárkában. Más csónakok is voltak velük. Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába 
csaptak, úgyhogy az már-már megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltet-
ték és megkérdezték: „Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?” Erre fölkelt, rápar-
ancsolt a szélre, és ezt mondta a tengernek: „Hallgass el, nyugodj meg!” A szél elállt, és 
nagy csendesség lett. Ekkor hozzájuk fordult: „Miért féltek? Még mindig nincs bennetek 
hit?” Nagy félelem fogta el ugyanis őket. Egymást kérdezgették: „Ki lehet ez, hogy még 
a szél és a tenger is engedelmeskedik neki?” Ezek az evangélium igéi. 

           

A CSALÁDAPA IMÁJA 
         Szent József, mint családapa szerényen, de bizalommal emelem feléd tekintetemet. 
Tudom, milyen méltóságra hívott meg az Úr az apaság által, de tudatában vagyok sok-
rétű gyöngeségeimnek és korlátoltságomnak is a feladatok előtt, amelyeket ez a hivatás 
helyez vállamra. 
        Te nevelőapa voltál, és minden apa védőszentje vagy. A Mennyei Atya, akitől 
minden atyaság származik, rád bízta egyszülött Fiát, és önmaga helyettesévé állított Jé-
zus mellé. Te ezt a méltóságot úgy gyakoroltad, hogy Jézus büszkén mondhatott 
atyjának, amit az ő boldogságos anyja, Szűz Mária is elismert. 
        Hathatós szavaddal légy közbenjáróm Jézusnál, hogy kegyelmének segítségével a 
Mennyei Atya méltó helyettese lehessek gyermekeim és anyjuk mellett, hogy hozzád 
hasonlóan Isten élő képe és jelenléte legyek a családban és a társadalomban. Amen  
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      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. 
 

JUNIUS 20 - Évközi 12. Vasárnap  

12th Sunday in ordinary Time 

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

June 20 10:00AM 
   For All Fathers / ÉDESAPÁKÉRT 

 Jurasits Mária                      St. Erzsébet Oltáregylet  
Memory of Maria Jurasits 

June 27 10:00AM 
Memory of Sedon László          Katona Marika and 

family  

 Énekek számai:  220, 220-4-5, 132, 155, 306, 195 . 

 
 

 VÁLASZOS ZSOLTÁR:Adjatok hálát az Úrnak,  
         mivel irgalma örökké megmarad.                    

             

MISSION  STATEMENT 
St. Stephen King of Hungary Church serves the 

spiritual needs of all Catholics in our neighbor-

hood, regardless of ethnicity, and also welcome 

all  Hungarians who want to pray in their lan-

guage and  keep their cultural traditions alive! 

PARISH  COLLECTIONS  

June 13th:  $ 120.00 

Retired Priests:  $ 35.00 

   Please support your Parish!  

May God bless your generosity!                           



 

 

IMÁDSÁG VASÁRNAPRA 
     Istenünk: te azt akarod, hogy béke és nyugalom legyen a világban és az emberek 
szívében.  
     Sokszor háborognak körülöttünk az elemek, hullámok csapkodnak, szélvihar tombol.  
     Úgy érezzük, hogy elveszünk, mert azt hisszük, senki sincs, aki törődnék velünk.  
Fiad, Jézus Krisztus velünk van életünk útján.  
     Úgy látjuk, hogy alszik a hajóban, s azt érezzük, nincs gondja ránk.  
     Add, hogy meg tudjuk szólítani Őt, aki ura a szélnek és a víznek, aki fölötte áll min-
den emberi háborgásnak.  
      Add, hogy békét teremthessen körülöttünk, dühöngő és háborgó világunkban, s add, 
hogy békét teremthessen bennünk, a mi nyugtalan lelkünkben.  
     Istenünk: nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Tebenned.  
      Add, hogy élő legyen a hitünk, amikor tapasztaljuk körülöttünk és bennünk, hogy 
hullámzik és háborog minden.  
      Add, hogy hittel fordulhassunk mindig Jézushoz, aki azért jött, hogy nyugalmat és 
békét teremtsen ebben a nyugtalan és békétlen világban.  
      Ő a mi reménységünk, ő a mi békességünk.     (RK) 
 

AZ APÁK NAPJA TÖRTÉNETE 
     Az apák napját a 20. század elején kezdték megtartani. Világi ünnepnap, amely az 
USA-ban hivatalos ünnep, és csakúgy, mint Magyarországon, és sok más országban 
június harmadik vasárnapján ünneplik. Az apaságot, a szülői szerepet köszöntik e napon, 
de ünnepelt minden apafiguraként tisztelt férfi, nagybácsi, nagyapa, mostohaapa, 
férfiismerős. Ezen a napon általában ajándékot adnak az apáknak, és a család együtt van. 
Az ünnep az Egyesült Államokból ered.  
     Megalapításának kezdeményezője egy kisvárosi hölgy, Mrs. John. B. Dodd volt. 
Édesanyja hatodik gyermekének világrahozatalokor elhúnyt és édesapja, a polgárhá-
borús veterán William Jackson Smart egyedül maradt az újszülöttel és öt testvérével. A 
falusi farmon az özvegy egyedül nevelte fel gyermekeit. Egyszer, 1909-ben a már 
felcseperedett Mrs. Dodd éppen egy anyák napi szent-misén vett részt, amikor felötlött 
benne a gondolat, hogy az apákról is hasonló misén illene megemlékezni. Azzal a 
kéréssel fordult a spokane-i paphoz, hogy misézzen az édesapák tiszteletére június 5-én, 
saját édesapjának születésnapján. A pap azonban nem tudott előkészülni a misére ilyen 
rövid időn belül, így az eseményt eltolták június 19-re. Innentől kezdve Washington 
állam minden június harmadik vasárnapján az édesapákat ünnepelte. A gyerekek 
különleges desszerteket készítettek és meglátogatták édesapjukat, ha azok nem velük 
laktak. 
     A többi szövetségi állam és különböző szervezetek felkarolták a jeles napot és 
próbálták kiharcolni a kongresszusnál, hogy az ismerje el az apák napját hivatalosan is 
ünnepnapnak. 1916-ban Woodrow Wilson akkori elnök jóváhagyta az ötletet és meg is 
tartotta családjával, de 1924-ig mégsem vált közismertté az apák napja. Ez évben 
azonban Calvin Coolidge nemzeti szabadnappá nyílváníttotta azon célból, hogy 
„mélyüljön az apa és gyermeke közötti kapcsolat, és hogy elismerjék az apai feladat 
jelentőségét”. Azóta június harmadik vasárnapján az édesapákat megköszöntik az egész 
országban. 
     Világszerte különböző időpontokban köszöntik az ünnepelteket. Az Egyesült 
Királyságban kilenc hónappal megelőzi az anyák napját. Kínában nem hivatalos ünnep-
ként augusztusban, a nyolcadik hónap nyolcadik napján tartanak Apák Napját. A kínai 
mandarin nyelvben ugyanis a nyolcas szám kiejtése (bā) és az apát jelentő írásjel 
kiejtése nagyon hasonló. Így a dátum – 08.08. – beceneve „Bābā Nap”. Thaiföldön a 
mindenkori király születésnapjához igazodik. Magyarországon először a két világháború 
között egy gyermekszervezet, a Szívgárda igyekezett az ünnepet a köztudatba átültetni, 
amelyet összekötöttek a március 19-én ünnepelt Szent József tiszteletével. A katolikus 
egyház az apák napját egyéb-ként hagyományosan e napon tartja. 1994-ben a Borsod 
megyei United Way indított mozgalmat Miskolcon a júniusi időpont népszerűsítésére. 

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.  
 
 
 
 
 

A KERESZTÉNY (KRISZTUSI) EMBER GYÖNYÖRŰ REMÉNYSÉGE... 
    Nincs fölösleges, hiábavaló könny, sóhaj. Mindennek értelme, isteni célja van. Tartást 
ad nekünk, hogy nem vagyunk véletlenül bedobott kavics az örvényben, hanem valahon-
nan jöttünk és valahova megyünk. 
      ÉS AHONNAN JÖTTÜNK, 
      AZ NEM SÖTÉTSÉG ÉS VÉLETLEN, 
      HANEM SZERETŐ ATYAI SZÍV VOLT. 
      ÉS AHOVA MEGYÜNK, 
      OTT TÁRT KAROKKAL VÁRNAK RÁNK. 
    Egy kéz fölülről lenyúl értünk. Isten hűsége, amelybe belekapaszkodunk, és akkor az-
tán, bármilyen örvényekbe kerülünk is, nem kell félnünk, mert nem enged el bennünket. 
Csak mi ne legyünk olyan buták, hogy elengedjük. Bár még akkor is utánunk kap az Is-
ten.                                                                                     (Nemeshegyi Péter SJ) 

KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE 
        Június 24-én 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. 

 

 

HIRDETÉSEK  
+ Május, a Szűz Anya hónapja, imáinkban kérjük 
az ő segítségét mindennapi életünkre.Ebben a 
hónapban Szentmise előtt imádkozzuk el közösen 
a Lorettói litániát, melyre szeretettel hívjuk 
híveinket. 
+ Ma, Június 20 és jövö vasárnap, Június 27-én 
Fr. Skerl mutatja be a Szentmiséket . Szeretet-
tel hívunk és várunk mindenkit a magyar szent-
misékre! 
+ Ma, Június 20.  - Apák napja, Szentmise után 
sütemény és kávé lesz. 
+ Június 27  - 2. gyűjtés a PÉTER 
FILLÉREK  javára 
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 
megváltozott, jelentse be az irodába.  
+ Aki Szntmisét szeretne mondatni, kérjük, jelent-
kezzen az irodánál. 
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket meg-
tekinthetik: www.stephenchurch.org 

ANNOUNCEMENTS  
 + We are praying the rosary every 
Sunday morning at 9:30 before Mass. 
All are welcome to join us in prayer. 
+ 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. 
+ Today, June 20th and next Sun-
day, June 27th, Fr. Skerl will be our 
guest again, Mass will be in Hungar-
ian. 
+ Today, June 20th we celebrate Fa-
thers Day, coffee and pastries will be 
served after Mass. 
+On June 27th, there will be a Pe-
ter’s Pence second Collection. 
+ To learn more about our events, 
visit www.stephenchurch.org  

IMÁDSÁG VASÁRNAPRA 
     Istenünk: te azt akarod, hogy béke és nyugalom legyen a világban és az emberek 
szívében.  
     Sokszor háborognak körülöttünk az elemek, hullámok csapkodnak, szélvihar tombol.  
     Úgy érezzük, hogy elveszünk, mert azt hisszük, senki sincs, aki törődnék velünk.  
Fiad, Jézus Krisztus velünk van életünk útján.  
     Úgy látjuk, hogy alszik a hajóban, s azt érezzük, nincs gondja ránk.  
     Add, hogy meg tudjuk szólítani Őt, aki ura a szélnek és a víznek, aki fölötte áll min-
den emberi háborgásnak.  
      Add, hogy békét teremthessen körülöttünk, dühöngő és háborgó világunkban, s add, 
hogy békét teremthessen bennünk, a mi nyugtalan lelkünkben.  
     Istenünk: nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Tebenned.  
      Add, hogy élő legyen a hitünk, amikor tapasztaljuk körülöttünk és bennünk, hogy 
hullámzik és háborog minden.  
      Add, hogy hittel fordulhassunk mindig Jézushoz, aki azért jött, hogy nyugalmat és 
békét teremtsen ebben a nyugtalan és békétlen világban.  
      Ő a mi reménységünk, ő a mi békességünk.     (RK) 
 

AZ APÁK NAPJA TÖRTÉNETE 
     Az apák napját a 20. század elején kezdték megtartani. Világi ünnepnap, amely az 
USA-ban hivatalos ünnep, és csakúgy, mint Magyarországon, és sok más országban 
június harmadik vasárnapján ünneplik. Az apaságot, a szülői szerepet köszöntik e napon, 
de ünnepelt minden apafiguraként tisztelt férfi, nagybácsi, nagyapa, mostohaapa, 
férfiismerős. Ezen a napon általában ajándékot adnak az apáknak, és a család együtt van. 
Az ünnep az Egyesült Államokból ered.  
     Megalapításának kezdeményezője egy kisvárosi hölgy, Mrs. John. B. Dodd volt. 
Édesanyja hatodik gyermekének világrahozatalokor elhúnyt és édesapja, a polgárhá-
borús veterán William Jackson Smart egyedül maradt az újszülöttel és öt testvérével. A 
falusi farmon az özvegy egyedül nevelte fel gyermekeit. Egyszer, 1909-ben a már 
felcseperedett Mrs. Dodd éppen egy anyák napi szent-misén vett részt, amikor felötlött 
benne a gondolat, hogy az apákról is hasonló misén illene megemlékezni. Azzal a 
kéréssel fordult a spokane-i paphoz, hogy misézzen az édesapák tiszteletére június 5-én, 
saját édesapjának születésnapján. A pap azonban nem tudott előkészülni a misére ilyen 
rövid időn belül, így az eseményt eltolták június 19-re. Innentől kezdve Washington 
állam minden június harmadik vasárnapján az édesapákat ünnepelte. A gyerekek 
különleges desszerteket készítettek és meglátogatták édesapjukat, ha azok nem velük 
laktak. 
     A többi szövetségi állam és különböző szervezetek felkarolták a jeles napot és 
próbálták kiharcolni a kongresszusnál, hogy az ismerje el az apák napját hivatalosan is 
ünnepnapnak. 1916-ban Woodrow Wilson akkori elnök jóváhagyta az ötletet és meg is 
tartotta családjával, de 1924-ig mégsem vált közismertté az apák napja. Ez évben 
azonban Calvin Coolidge nemzeti szabadnappá nyílváníttotta azon célból, hogy 
„mélyüljön az apa és gyermeke közötti kapcsolat, és hogy elismerjék az apai feladat 
jelentőségét”. Azóta június harmadik vasárnapján az édesapákat megköszöntik az egész 
országban. 
     Világszerte különböző időpontokban köszöntik az ünnepelteket. Az Egyesült 
Királyságban kilenc hónappal megelőzi az anyák napját. Kínában nem hivatalos ünnep-
ként augusztusban, a nyolcadik hónap nyolcadik napján tartanak Apák Napját. A kínai 
mandarin nyelvben ugyanis a nyolcas szám kiejtése (bā) és az apát jelentő írásjel 
kiejtése nagyon hasonló. Így a dátum – 08.08. – beceneve „Bābā Nap”. Thaiföldön a 
mindenkori király születésnapjához igazodik. Magyarországon először a két világháború 
között egy gyermekszervezet, a Szívgárda igyekezett az ünnepet a köztudatba átültetni, 
amelyet összekötöttek a március 19-én ünnepelt Szent József tiszteletével. A katolikus 
egyház az apák napját egyéb-ként hagyományosan e napon tartja. 1994-ben a Borsod 
megyei United Way indított mozgalmat Miskolcon a júniusi időpont népszerűsítésére. 

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.  
 
 
 
 
 

A KERESZTÉNY (KRISZTUSI) EMBER GYÖNYÖRŰ REMÉNYSÉGE... 
    Nincs fölösleges, hiábavaló könny, sóhaj. Mindennek értelme, isteni célja van. Tartást 
ad nekünk, hogy nem vagyunk véletlenül bedobott kavics az örvényben, hanem valahon-
nan jöttünk és valahova megyünk. 
      ÉS AHONNAN JÖTTÜNK, 
      AZ NEM SÖTÉTSÉG ÉS VÉLETLEN, 
      HANEM SZERETŐ ATYAI SZÍV VOLT. 
      ÉS AHOVA MEGYÜNK, 
      OTT TÁRT KAROKKAL VÁRNAK RÁNK. 
    Egy kéz fölülről lenyúl értünk. Isten hűsége, amelybe belekapaszkodunk, és akkor az-
tán, bármilyen örvényekbe kerülünk is, nem kell félnünk, mert nem enged el bennünket. 
Csak mi ne legyünk olyan buták, hogy elengedjük. Bár még akkor is utánunk kap az Is-
ten.                                                                                     (Nemeshegyi Péter SJ) 

KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE 
        Június 24-én 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. 

        Ajándékozd nekik békédet, amelyet nem kap-hatnak meg a világtól. 
        Engedd, hogy védelmed alatt boldog közösséggé váljunk. Szeretettel és hűséggel 
viseljük el, amit gondviselésed ad, hogy osztozhassunk egymás örömében és bá-
natában. 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! 
Amen. 

KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE 
        Június 24-én 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. 


