ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP
Jézus TERMÉSZETFELETTI, ISTENI HATALMÁVAL legyőzi a
TERMÉSZETES ÉS TERMÉSZETELLENES erőket. Lecsendesíti a
háborgó tengert. Lecsendesíti "háborgó-lelkünket" is, ha gondjainkat- és
bajainkat, sőt egész életünket átadjuk maradéktalanul szabadító hatalmának.
Ez a hit által történő átadás, nem csupán elvi állásfoglalás, hanem
attól sokkal több: egész életünk odaadása, amely túllép földi-életünkön, örök
-életünk átadása földi-életünkkel együtt. Ez azt is mutatja, hogy földi-életünk nem
választható el örök-életünktől és örök-életünk sem földi-életünktől: a kettő együtt.
Persze nem szabad elfelednünk, hogy "életünk viharaiban" nem vagyunk egyedül: JÉZUS
VELÜNK VAN! Ő is a Mennyei Atya kezébe helyezi életét. Sajnos elfeledjük azt is, hogy
"földi életünk háborgó tengerén" Jézus úti társai vagyunk és Ő is a mi útitársunk.
Az Atya, mint Teremtő-Isten nemcsak megteremtette a Világot, hanem a "kaoszt"
(viharos-rendetlenséget) "kozmosz"-szá változtatta: RENDET teremtett. És Jézus szavaira
is helyre áll a REND! És nemcsak a Genezáreti-Tó felszínén, hanem a környékén is, ahol a
következő napokban természetfeletti-csodáit fogja megvalósítani: a halott gyermeket
feltámasztja, a vérfolyásos asszony-, a süketeket- és vakokat meggyógyítja, és apostolainak
is átadja a gyógyító hatalmat: Mk 6,7-13. Csodával megszaporítja a kenyeret és önmagát
nevezi az Élet-Kenyerének"!
Persze lehet adni természetes (értelmi) magyarázatot is a vihar keletkezésére: pl. a
Genezáreti-Tó (Tibériás-Tava, a Gallileai-Tenger) a Jordán-Árokban található 209 méterrel
a tengerszint alatt. A délről érkező meleg levegő és a környező hegyek hatására keletkező
hirtelen viharok rövid ideig tartanak, de a csónakban lévők számára életveszélyt jelenthetnek. Jézus csodáihoz azonban mindenképp természetfeletti (hittel) kell közelítenünk!
Kérjük továbbra is imáinkban, hogy gondviselő hatalmával csendesítse le "napjaink
viharait" is, és növelje lelkünkben a hitet- és szeretetet, hogy a kísértéseket- és a bűnöket
legyőzve hűségesek maradjunk hozzá mindhalálig. A m e n !
Future Hungarian cultural events
**** June 25th, Thursday at 7:30 PM, at the Reformed Church,
8260 W. Foster Ave. Norridge, IL, a book presentation.
Dr. Szentkirályi Endre könyv bemutató/előadása :
’’Egy amerikai város magyar katonái 1950 - 2014”
His newest bilingual book, Cold War to Warm Cooperation: The Military
Service of Cleveland Hungarians 1950-2014, will be available to be
purchased and autographed after the program.
**** JUNE 26th, Friday at 7pm
Irish American Heritage Center, 4626 N Knox
Ave, Chicago, Illinois 60630 Hungarian Folk
Music and Dance concert and táncház by the
BESTS of the bests - Enikő Kocsis, Dezső Fitos,
Gabriella Tintér, and the Bazseva Band
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JÚNIUS 21 - ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Jún 21 10:00AM
Jún 28 11:00AM

Miseszándék/Intention

Marócsik József
Sedon László
Kispetik László

Kéri/Requested By

Marócsik Család
Katona Marika és Családja
Dr. Gratzer Melitta, Frank Nemes,
Mr. Mrs. Karl Bajzek

Válaszos zsoltár: Adjatok hálát az Úrnak,
mivel irgalma örökké megmarad.
Énekek: 220, 220-4-5, 132, 155, 306, 195.
MISSION STATEMENT
PARISH COLLECTIONS
St. Stephen King of Hungary Church serves
June 13
the spiritual needs of all Catholics in our
7:00PM Healing Mass: $929.00
neighborhood, regardless of ethnicity, and
Maint. coll.: $602.00
also welcome all Hungarians who want to
June 14
pray in their language and keep their
10:00 AM Mass: $950.00
cultural traditions alive!
Please support your Parish!
In your prayers, please remember these parishioners or relatives and
friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace:
Baksay István, Vajda Rudi, Saller Márta, Mátyás Mária,
Mrs. Maureen Simonyi, Mátyás Károly, Domokos Mária, Jacques Yez,
Serfecz József, Megyeri Piroska, Joseph Toth, Neubauer Jószef,
Babochay András, Jurasits Mária, Rigácz Rózsika.

ANNOUNCEMENTS
+ We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30
before Mass. All are welcome to
pray with us
+ Confession time is available
before mass on Sunday.
+ Today, June 21st, there will
be a hot breakfast after the
mass, honoring Fathers Day.
+ For mass intentions, please
call or stop by the office.
+ On June 28th: We will have
our ANUUAL PICNIC with
an outdoor Mass at 11 a.m.
Location: LIONS WOODS,
210 S. River Road, Des Plaines
+ We ask that if anyone has
changed their address or phone
number, please notify the office.
+ To learn more about our
events, visit
www.stephenchurch.org.
+ For those parishioners who
cannot attend mass regularly, at
GiveCentral.org, donations
could be offered to our church
and to St. Stephen Hungarian
School, as a one time or periodically, with a credit card or from
a bank account.
+ 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.

HIRDETÉSEK
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt. Mindenkit szeretettel hívunk a közös
imádságra.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise
előtt!
+Ma, Június 21, Apák napi reggeli a Szentmise
után, mindenkit szeretettel hívunk.
+ Június 28: TEMLOMUNK ÉVI NAGY PIKNIKJE! 11ó-kor Szentmise.A Szentmisén 2. gyűjtés lesz:
Péter fillérek. Jószándékú adományaikat előre is
köszönjük.Kérjük a kedves hölgyeket, hogy az évi
nagy piknikünkre készítsenek süteményt a
kiárusításhoz. Előre is köszönjük mindenki
munkáját. Hely: LIONS WOODS, 210 S. River
Road, Des Plaines, IL 60016
Piknikre készülődés időpontjai:
**Június 25 - 9 órától főzés/ konyhai dolgok pakolása
**Június 27 - 9 órától pakolás a teherautóra
** Június 28 - fél8-tól Piknik hely rendezése
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk az
előkészítő munkákra. Nagy segítség lenne, ha
segítenének idősebb templom tagjainkat kihozni a
piknikre. A közös munka, a közös összefogás teheti sikeressé piknikünket.
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodába.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekinthetik: www.stephenchurch.org
+ 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.

KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE
Június 24-én, szerdán 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.
Keresztelő Szent János, könyörögj érettünk!
SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY
Ünnepe: június 27. Amit Szent István király megkezdett, azt László, a haza bajnoka
fejezte be. A magyar egyházat megszilárdította, az országot ellenségeitől megvédte.
Kortársai az igazságosságnak és különösen a szegények ügyének védelmezőét tisztelték
benne, kiemelve királyi erényeit alakjában. Amit hirdetett, férfias életszentséggel
tanúsította is. 1095-ben halt meg. Váradon temették el, sírja évszázadokon át
zarándokhely volt.
IMÁDSÁG SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYHOZ
Üdvöz légy, jóságos király, minden dicséretre méltó Szent László! Dicsőségünk vagy,
kegyes és hatalmas pártfogónk, jóságos védelmezőnk! László, az Úrnak hit-vallója, tedd
erőssé népedet közbenjárásoddal, hogy boldogságodnak kegyelme megenyhítsen minket,
akiket a bűnök súlya nyom, és így a te vezérleted alatt az örök jutalmat elnyerhessük.
Szent László király, népednek szilárd reménysége, tekints a téged kereső nemzet áhítatára és járj közben értünk, mindnyájunk üdvösségére.
MAGYAROK NAGYASSZONYA KÁPOLNA WASHINGTONBAN
Örömmel közöljük, hogy 2015. augusztus 29-én, délután 2:00 órakor kerül sor
Washingtonban a Magyarok Nagyasszonya-kápolna felszentelésére. A kápolna az Egyesült
Államok fővárosában, a Szeplőtelen Fogantatásról elnevezett nemzeti szentélyben lesz. Az
előkészületek és a munkálatok gyors ütemben haladnak és hamarosan elkészül a kápolna.
Sok magyar közösség és egyén már készül az ünnepi napra. Mindenkit szeretettel
hívunk és várunk erre a szép alkalomra! Bíztatunk mindenkit, hogy egyénileg vagy
csoportosan szervezze az utazást. Jó lenne, ha minél többen együtt lennénk, mivel a kápolna
felszentelését Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és Donald Wuerl
washingtoni bíboros, érsek végzi majd. A dátum és az időpont nem változik! A bazilika
pontos címe a következő: Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception
400 Michigan Avenue NE, Washington, DC 20017
Szíves információt adok: Fr. Kiss G. Barnabás OFM
Tel: 313-842-1133 vagy sztkereszt@comcast.net

