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JÚNIUS 21 – ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP  

12th Sunday in ordinary Time 

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. 

      Énekek számai: 225, 109, 150, 143, 306, 181. 

+ Június 28. - második gyűjtés lesz, Péter fillérek. 

Kérjük a kedves híveket, hogy ebben a nehéz nidőben ne  

feletkezzünk el templomunk anyagi támogatásáról.  

Adományikat elküldhetik templomunk címére.  

Nap/Day Idő/Time Miseszándék/Intention Kéri/Requested By 
June 21 10:00AM ÉDESAPÁKÉRT / All Fathers 

June 28 
10:00AM 

reopen-

Sedon László                                   Katona Marika  

Memory of my father László Sedon Sr.  

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  
language and  keep their cultural traditions alive! 

PARISH  COLLECTIONS  

June 14th: $ 355.00  

  Please support your Parish!  
May God bless  

your generosity!                           

 

 

       Dear Parishioners, 
       I was involved in a “zoom” conversation just the other day. Some 

of my old school friends organized the meeting. The purpose was to 

wish a Happy Birthday to a friend who left us when she was 14 and 

moved to Italy. We had not seen her for 40 years.  

       It was an emotional reunion and all of us, even though we mostly 

live in different parts of the world were able to relate and be with each 

other as though time had not passed at all. 

It was a moment of grace that reminded us of two things: 

         1.   Real friendship does not end 

         2.   God never forgets us. 

 

God kept the bonds of friendship alive among me and my school friends for forty years. 

 

        We have been away from St Stephen since March 8. As far as I know, most of us 

are safe and well. It has been hard on all of us but now God is bringing us back, little by 

little.  

         We are still not able to meet socially, but we are able to gather at the Lord’s table 

where our friendship with one another is renewed and where Jesus reminds us that even 

though we might forget Him, He never forgets us. 

         It pains me to say that next Sunday will be my last Sunday with you. As I move on 

to be Pastor at the Church of the Holy Spirit in Schaumburg, I take with me the same 

confidence that I gained from my meeting with old school friends: Friendship does not 

end. We will meet again and hopefully we wont have to wait 40 years! 

        I have a request of you. Please pray for me and once all this is over, and your regu-

lar Sunday social gatherings in the parish hall resume, please invite me one more time, 

to sample your friendship and your  delicious food!  
 

Boldog apák napját! 
 



 

 

IMÁDSÁG AZ ÉDESAPÁKÉRT 

       Mennyei Atyánk! Te vagy minden ember irgalmas, szerető Atyja. Örömödet leled 

gyermekeidben. Nem elítélni, hanem fölemelni akarsz minket. Hálát adunk az 

édesapákért, akik azt a küldetést kapták, hogy a Te atyai jóságod, bölcsességed, 

gondviselésed követei és meg-valósítói legyenek gyermekeik felé. Hálát adunk minden 

fáradozásukért, szeretetükért. Segítsd Urunk az édes-apákat!  

     Adj nekik erős és mély hitet, hogy a Te Forrásodból merítve tudjanak mindig fényt, 

örömet vinni a feleségük, a családjuk életébe! Adj nekik nagy szívet, hogy hűségesen 

egy életen át szeretni és tisztelni tudják feleségüket, és igyekezzenek őt boldoggá 

tenni. Add meg nekik a kegyelmet, hogy viszonzásul ők is megkapják feleségük és 

gyermekeik tiszteletét és szeretetét. Adj nekik bölcsességet, türelmet, hogy 

gyermekeikre kellő időt szenteljenek, tudásukkal, hitükkel, hazaszeretetükkel, becsüle-

tességükkel életre szóló példa lehessenek a számukra.  

      Adj nekik kitartást a munkában, nagylelkűséget a közösségért végzett 

szolgálatokban, bátorságot a hiteles értékekért való kiállásban és küzdelemben.  

Szent József, a szent család hűséges őre, légy oltalmazója az édesapáknak! 

Boldogságos Szűz Mária, Magyar-ország Nagyasszonya, a Te pártfogásodba ajánljuk 

az édesapákat, segítsd őket, hogy családjaink sziklái, erő-forrásai lehessenek, Ámen. 

Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök  

  

EGY GONDOLAT 

       József az ács: Isten titkainak őrizője. Isten arra hívta Józsefet, hogy társa legyen 

Máriának a hit útján. 

       Ha valaki, úgy ő igazán megérdemli az „édesapa” nevet. Mert pusztán emberi 

szemmel is az apaság sokkal inkább felelősségvállalást jelent, mint életadást.       J. W. 

 

 

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 felada-tok 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 

Jézus 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. 

 

 

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. 

 

SZENT KIRÁLYUNKRA, LÁSZLÓRA EMLÉKEZÜNK 

LITURGIKUS ÜNNEPÉN, JÚNIUS 27-ÉN 

 

        A Képes krónika szerint 1077-ben, „amikor a magyarok 

meghallották, hogy Magnus (Géza) király meghalt, egész 

sokaságuk öccséhez, Lászlóhoz gyűlt, és egy értelemmel, közös 

szóval és egyetértő akarattal őt választották az ország 

kormányzására, vagyis helyesebben buzgó és állhatatos kéréssel 

rákényszeríttették. Mindnyájan tudták ugyanis, hogy föl van 

ruházva a tökéletes virtusokkal, hite szerint katolikus, 

kiváltképpen kegyes, bő-kezű adakozó, szeretettel teljes. Úgy 

ragyogott föl, mint köd közepette a hajnali csillag, mely elűzi a 

homályt; és miképpen a telihold világol a maga napjaiban, vagy 

amiképpen a nap ragyog: fény lett népének közepette.” 

 

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. 



 

 

Évközi 12. vasárnap 

OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből 

Megszabadította a szegénynek lelkét a gonoszok kezéből. 

Jeremiás próféta így panaszkodik szenvedése idején: Hallom sokak gyalázkodását: 

„Rettegés mindenütt! Jelentsétek föl! Följelentjük!” Még azok is, akik barátaim voltak, 

bukásomra lestek: „Hátha valamiképp tőrbe csalhatnánk, legyőzhetnénk, és bosszút állhat-

nánk rajta.” 

De az Úr, mint hős harcos, mellettem áll. Ellenfeleim meginognak, s nem bírnak velem, 

szégyent vallnak és elbuknak. 

Örökké tartó, soha el nem múló gyalázatban lesz részük. Te pedig, Seregek Ura, igazságos 

Bíró, aki a vesék és szívek vizsgálója vagy, engedd, hadd lássam, miként állsz rajtuk 

bosszút, mert eléd tártam ügyemet. 

Énekeljetek az Úrnak! Dicsőítsétek az Urat, mert kiszabadította a szegénynek lelkét a 

gonoszok kezéből. Ez az Isten igéje.  Jer 20,10-13 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 
Válasz: Uram, hallgass meg engem, * nagy irgalmasságod szerint. 2. tónus. 

Előénekes: A gyalázatot érted viselem, * arcomat érted borítja szégyen. 

Testvéreim előtt idegenné lettem, * anyám fiai sem ismernek reám. 

Hívek: Uram, hallgass meg engem, * nagy irgalmasságod szerint. 

E: A házadért való buzgóság emészt engem, * rám hull a gyalázat, ha téged gyaláznak. 

De én hozzád imádkozom, Uram, * kegyelmed idején, Istenem. 

H: Uram, hallgass meg engem, * nagy irgalmasságod szerint. 

E: Mérhetetlen jóságodban hallgass meg, * hűséged szerint segíts rajtam. 

Hallgass meg, Uram, hisz kegyelmed jóságos, * irgalmad bőségében tekints reám. 

H: Uram, hallgass meg engem, * nagy irgalmasságod szerint. 

E: Az alázatosak látják ezt és örülnek, * keressétek Istent, és szívetek újra éled. 

Mert az Úr meghallgat minden szegényt, * és foglyait nem hagyja magukra. 

H: Uram, hallgass meg engem, * nagy irgalmasságod szerint. 

E: Dicsérje őt az ég, a föld és a tenger, * és bennük minden élőlény. 

H: Uram, hallgass meg engem, * nagy irgalmasságod szerint. 

Zsolt 68,8-10.14 és 17.33-35 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből 

A kegyelem hatása nem olyan, mint a bűnbeesésé. 

Testvéreim! 

A bűn egy ember által lépett a világba, és a bűn következményeként a halál. Így a halál 

minden ember osztályrésze lett, mert mindnyájan bűnbe estek. 

Volt a világon bűn a mózesi törvény előtt is, de a bűn, ha nincs törvény, nem számít bűn-

nek. Ám a halál mégis uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem vétkeztek mint 

Ádám, aki az Eljövendőnek előképe. 

 

 

 

A kegyelem hatása azonban nem olyan, mint a bűnbeesésé. Mert ha egynek bűnbeesése 

miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme és az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából 

nyert ajándék még inkább kiárad sokakra. 

Ez az Isten igéje. 

Róm 5,12-15 

ALLELUJA 
„Az igazság Lelke majd tanúságot tesz rólam”, mondja az Úr, * „és ti is tanúságot tesztek 

rólam”. Jn 15,26b és 27a – 7b. tónus. 

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 

Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg! 

Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek az emberektől! Nincs rejtett 

dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok 

nektek, azt ti mondjátok el világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a házte-

tőkön! 

És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól 

féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. 

Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta 

nélkül? Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet 

értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám 

előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megta-

gadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. 

Ezek az evangélium igéi.   Mt 10,26-33 

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK 

Pap: Testvéreim! Isten megsegít, és gondoskodik rólunk. Forduljunk hozzá bizalommal! 

Lektor: 1. Add, Urunk, hogy az Egyház bátran hirdesse és vallja meg az evangéliumot az 

egész világ előtt! 

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

2. Add, Urunk, hogy a kegyelem túláradása megfékezze a világban a bűn hatalmát! 

3. Add, Urunk, hogy a betegek és a szenvedők kegyelmedből erőt és vigasztalást merítse-

nek! 

4. Add, Urunk, hogy híveid szavukkal és életükkel tegyenek rólad tanúságot az emberek 

előtt! 

5. Add, Urunk, hogy elhunyt szeretteink minél előbb eljussanak szent színed boldogító 

látására! 

Pap: Istenünk! Világosítsd meg kegyelmeddel hívő népedet, hogy mindennél többre becsül-

jük a lélek örök értékeit! Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 


