Évközi 12. Vasárnap
Napjainkban, amikor egy esetleges terrorcselekménytől való félelemmel
lépnek ki emberek az utcára, nem könnyű Jézusnak e szavaival bátorítani
őket: "Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják
megölni!" (Mt 10,26-33). Életünk védelmében mindent megteszünk, netán
életbiztosítást is kötünk, életünket mégsem tudjuk meghosszabbítani. Végül
rádöbbenünk arra, hogy mennyire kiszolgáltatottak és védtelenek vagyunk. Jézus a
testből és lélekből álló embert védi és óvja ma is, fogyasztói társadalmunk beteg
értékrendjében, amikor már az emberi kapcsolatok is haszonelvűvé váltak
Csak Jézussal köthetünk "Lelki-Életbiztositást" az örök életre! Őt kell megvallanunk
az emberek előtt: Őróla kell tanúságot tennünk szavainkkal és tetteinkkel egyaránt.
Persze nemcsak a templomban, hanem keresztény hétköznapjainkban is mindenütt!
Csak a Krisztust követő keresztény ember számára létezik a tökéletes életbiztosítás.
Létezett Szent László király és a napokban ünnepelt Keresztelő Szent János és Szent
Péter és Szent Pál számára is, mert Ők nemcsak tudták, hanem érezték is félelem nélkül,
hogy Jézus velük van. Nekünk is feladatunk, ugyanúgy, ahogy Szent László korában a
keresztény értékek védelme! László Király egész életével, Keresztelő Szent János, Szent
Péter és Szent Pál életével és halálával is tanúsította, hogy csak Jézustól kaphatjuk meg
örök üdvösségünket. Nekünk sem halálunkkal kell (vér)tanúságot tennünk Krisztusról,
hanem életünkkel. És a Szent László év ha véget ér, a Szentek és László Király
tisztelete nem fejeződhet be! Továbbra is kérnünk kell a Szent király közbenjárását: "Ó
Szent László hitünk védjed, oltalmazzad magyar néped!" A m e n.
IMÁDSÁG SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYHOZ - Ünnepe: június 27.
Üdvöz légy, jóságos király, minden dicséretre méltó Szent László! Dicsőségünk
vagy, kegyes és hatalmas pártfogónk, jóságos védelmezőnk! László, az Úrnak
hitvallója, 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.
SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK
Ezek azok a férfiak, akik testben élve vérükkel öntözték Isten Egyházának
vetését: kiitták az Úr kelyhét, és Isten barátai lettek.
Június 29-én, csütörtökön ünnepeljük a két apostol fő- ünnepét. A róluk szóló
ének így kapcsolja őket egybe: Két oszlopa igazságnak. Az apostolfejedelem cím
küldetésük nagyságát hangsúlyozza. Mindketten felelősek voltak a fiatal Egyház
szervezéséért, vezetéséért. Péter a legfőbb tanítói hivatalt képviselte, Pál pedig a pogány
népeknek vitte el az evangéliumot. Mindketten egy napon haltak vértanúhalált az Úr
Jézusért. Vértanúságuk bizonyíték arra, hogy hivatásukat komolyan vették. Nemcsak
szóval hirdették Krisztust, hanem vérük hullásával is. Mindkettőjüket jellemezte a
Krisztus iránti szeretet, a hivatásukhoz való odaadó hűség és példamutató keresztény
élet. Ezek a jellembeli értékek ma is figyelemre méltók és iránymutatók a szolgáló
Egyház számára.
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JÚNIUS 25 - ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP
Nap/Day

Miseszándék/Intention

Idő/Time

June 25 11:00AM
July 2

10:00AM

Kéri/Requested By

Sedon László

Katona Marika és Családja

Dobovánszky Imre mielőbbi felgyógyulásáért

Baráti kör

Szabadságoló, útonlevő templomtagjainkért

Válaszos zsoltár: Uram, hallgass meg engem,

nagy irgalmasságod szerint.

LIONS WOODS,
210 S. River Road,
Des Plaines

Énekek: 229 1-2, 229-5-6, 150, 144, 306, 196.
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!

PARISH COLLECTIONS
June 18th: $ 850.00
Please support your Parish!
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: Baksay István, Vajda Rudi, Mátyás Károly, Joseph Toth,
Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József, Neubauer Jószef,
Babochay András, Jurasits Mária, Krémer Klára, Szabó Terike,
Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Kolonits Olga,
Mocsán Ilike, Dobovanszky Imre, Schrantz Rószi.

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.
+We welcome all of you at today’s mass
and annual picnic. There will be a second collection during mass benefiting
+ On July 2nd, breakfast will be served
after mass.
+ On July 9th, there will be a Organ
Concert after mass, performed by Hocz
Veronika, a young student visiting from
Hungary and member of Tündérrózsa
Children’s Folk Dance Group.
+ On July 8th & 9th, at the Reformed
Church in Norridge the Annual Gulyas
Festival will be held.
+ On July 23rd, the Hungarian Club
will held their annual picnic.
+ Please report any changes in address
or phone number to the office.
+Sunday mass intentions for our loved
ones can be requested in the office.
+ Summer vacation season has begun,
please do not forget about Sunday mass
wherever you may go. Please mail your
church donations to our parish address.
We wish everyone a pleasant vacation,
and wish safe travels to all.
+ To learn more about our events, visit
www.stephenchurch.org.

HIRDETÉSEK
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt 9:30-kor.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise előtt!
+ Szeretettel köszöntüntjük piknikünkön
megjelent kedves vendégeinket Ma, a Szentmisén 2. gyűjtés lesz a Péter fillérek javára.
Legyünk bőkezűek!
+ Július 2-án, Szentmise után reggelivel várjuk a kedves hiveket.
+ Július 9-én, a szentmise végén lesz egy
ORGONA KONCERT, amit
Hocz Veronika játszik, aki a Tündérrózsa Gyermeknéptánccoport tagja,
Magyarországról. Mindenkit szeretettel
várunk!
+ Július 8-én és 9-én lesz a Gulyás Fesztivál
a Norridge-i Református Egyháznál.
+ Július 23-án lesz a Magyar Klub évi nagy
Piknikje. Szeretettel hívnak mindenkit.
+ Egyedülálló magyar férfi- templomtagunkkeresi olyan magyar hölgy társaságát, aki
segítségére lenne a napi teendőkben.
Érdeklődjenek este 6ó után a következő
számon: 847-674-0167
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodában.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek
szereteik elékére. Kérjük jelentkezzenek az
irodában.
+ Megkezdődött a nyári vakáció ideje, kérjük
ne feletkezzenek el Szentmisét hallgatni bármerre vannak. Templomi adományaikat kér+ For those parishioners who cannot at- jük postázzák templomunk címére. Kelletend mass regularly, at GiveCentral.org, mes nyaralást, biztonságos utazást kivánunk
donations could be offered to our church mindenkinek
and to St. Stephen Hungarian School, as a
+ Templomunk eseményeit megtekinthetik:
one time or periodically, with a credit
www.stephenchurch.org
card or from a bank account.

Dear Parishioners,
The great Polish patriot and social justice proponent Lech Walesa
once said, "I am a man of faith. I only fear God, and my wife -- sometimes." We are being told in today's gospel that we have no one to fear in
life except God. Why should we fear God?
Notice the way Jesus puts it in Matthew 10:28, "And do not be
afraid of those who kill the body but cannot kill the soul; rather, be afraid
of the one who can destroy both soul and body in Gehenna." I don't think Jesus means
we should shake in fear because God the Father is a cold-hearted and cruel judge ready
to throw us into the fires of hell. He says God cares very much about every created being. Even the tiniest sparrow gets his loving attention, he says. He tells us God knows
each of us humans so well he even knows how many hairs we have on our heads. This
is not the description of a vengeful and angry God. This is an image of a Father who
knows his children intimately and is concerned about the intricate details of each of
their lives.
The expression "fear of God" means we need to have a profound respect, awe
and obedience to God and a fear of the consequences of not having this right relationship with God. We can all think of people who don't fear God like people who break
into churches or people who exploit the poor. As Jesus says, "Nothing is concealed that
will not be revealed, nor secret that will not be known (Matt. 10:26)." God knows all
and sees all. He rewards virtuous people and condemns evil people. We need to make
sure we are on his rewarding side and let him deal with the evil people as he sees fit.
Let's go back to Lech Walesa. This is a man who took a stand against the cruelty
and injustice created and maintained by Communists. He rose through the ranks of a
simple electrician in a shipyard to a union organizer and then President of Poland. He
is a strong Catholic and a fearless champion of human rights. Like Jeremiah in the first
reading he received much opposition and persecution for the work he did to bring
about justice and an end to the evil political regime of his day but he never gave up because he trusted God in all things and above all things.
May God continue to help us overcome all of our fears as we strive to do justice
and bring his peace to our world.
In God's love,
Fr. Michael Knotek

