ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP
Jézus utolsó útja Jeruzsálembe a szamaritánusok egyik faluján
keresztül vezet, akik nem fogadják be, mert a zsidók városába megy. A
zsidók sem fogadják be, sőt keresztre feszítik. Ezért mondja, hogy: "A
rókának odúja van, az ég madarainak fészke, de az Emberfiának nincs hová fejét
lehajtania!" (Lk 9,51-62).
És mi be tudjuk Őt fogadni lelkünkbe? Véglegesen, vagy csak esetenként,
alkalomszerűen? Ő minket is küld maga előtt, mint követeket. De saját természetes
emberi erőnk nem elég Isten parancsait teljesíteni, de segít egy természetfeletti erő, a
Szentlélek ereje. Értékvesztett világunkban csak így tudunk adni természetfeletti,
maradandó értékeket embertársainknak! Ezt adta a héten ünnepelt Keresztelő Szent
János, aki bátran vállalta a Krisztus előtti követséget, hogy előkészítse Jézus Megváltói
Küldetését. Legyünk mi is napjaink "Keresztelő Jánosai" és kérjük azt a természetfeletti
kegyelmet imáinkban, hogy hiteles tanúságtevői- és hiteles követei legyünk annak a
Jézus Krisztusnak, akinek várjuk a második eljövetelét, akinek mi készítjük elő második
eljövetelének útját. Ne büntető- és ne megtorló csodát és ne "égből pusztító villámot
kérjünk" korunk "szamaritánus falvaira- és városaira", hanem imádkozzunk értük, hogy
ők is a világosság gyermekei legyenek és ismerjük meg önmagunkat is: tudjuk, hogy
milyen "lelkület van bennünk!"
És most, a papszentelések idején imádkozzunk újmisés papjainkért és
imádkozzunk új hivatásokért is, hogy püspökeink és papjaink "kezüket az eke szarvára
téve, ne hátra tekintsenek," hanem jelent és jövőt építve szolgálják mindannyiunk és
egész anyaszentegyházunk javát. Kérjük velük együtt imáinkban: Urunk, Istenünk!
Erősítsd meg természetfeletti hitünket, hogy felismerjük az igazi jót és kegyelmed
segítségével meg is tudjuk valósítani földi életünkben! A m e n.

Urunk, add meg nekünk a szív nyugalmát, amely a te arcodat keresi.
Óvj meg minket a szív vakságától, amely csak a dolgok felszínét látja.
Add meg nekünk azt a világosságot és tisztaságot, amely képessé tesz bennünket
arra, hogy meglássuk jelenlétedet a világban.
Add meg nekünk a bátorságot az alázatos szeretethez ott, ahol nagy dolgokra
nem vagyunk képesek.
Vésd bele szíveinkbe arcodat, hogy találkozhassunk veled, és megmutathassuk a
világnak képedet. Amen.
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JÚNIUS 26-11 ó-kor Szentmise/ 11AM Mass @ the picnic location

ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Június 26 11:00AM

Sedon László

Július 3

Maureen Simonyi

10:00AM

Kéri/Requested By

Katona Marika és Családja
Javorik Tamás és Katalin

Válaszos zsoltár: Te vagy, Uram, Istenem,
örökségem és osztályrészem.
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, Healing Mass:$ 1,081.00
June 19th: $ 433.00
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 .

ANNOUNCEMENTS

HIRDETÉSEK

+ We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30 before Mass. All are welcome to pray.
+ Confession is available before
mass on Sunday.
+ Today, June 26th: We have our
ANUUAL PICNIC with an outdoor Mass at 11 a.m. With this
event, we are thanking Fr. Maciej
for the 2 years he was our administrator, for all he has done for
our church. Location: LIONS
WOODS, 210 S. River Road, Des
Plaines, IL 60016
+ For mass intentions, please call or
stop by the office.
+ 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.

+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt 9:30-kor. Mindenkit szeretettel
hívunk a közös imádságra.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise
előtt!
+ Ma, Június 26, TEMLOMUNK ÉVI

OUR HUNGARIAN
COMMUNITY AND HERITAGE
+ 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.
+On July 9th & 10th, at the Reformed Church in Norridge the Annual Gulyas Festival will be held.
+On July 26th, the Hungarian Club
will held their annual picnic.
+ If you would like to know more
about Hungarian events taking place
in our area, please visit
www.chicagohungarians.com for information.

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK

NAGY PIKNIK-JE! 11ó-kor Szentmise.
Ugyanakkor búcsúzunk Maciej atyától, aki 2
éven keresztül templomunk adminisztrátora
volt. Köszönjük önzetlen, áldozatos munkáját
a plébániánkon. Isten áldása kísérje további
munkájában. A Szentmisén 2. gyűjtés lesz:
Péter fillérek. Jószándékú adományaikat előre is
köszönjük. Hely: LIONS WOODS, 210 S. River
Road, Des Plaines, IL 60016
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodában.
+ 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.
+Július 9 és 10-én lesz a Gulyás Fesztivál a Norridge-i Református Egyháznál.
+Július 26-án lesz a Magyar Klub évi nagy piknikje. Szeretettel hívnak mindenkit.
+ Ha szeretne tudni a városunkban történő magyar eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web oldalon
tájékozódhat.

IMÁDSÁG SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYHOZ
Ünnepe: június 27.
Üdvözlégy, 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. Amen.
SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK – Főünnep
Június 29-én, szerdán a két apostol fejedelemre emlékezünk: Szent Péterre és Szent
Pálra. 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 oda-adó
hűség és példamutató keresztény élet. Ezek a jellembeli értékek ma is figyelemre
méltók és iránymutatók a szolgáló Egyház számára. * Szent Péter apostol és Szent Pál,
a nemzetek tanítója közbenjárását kérjük ezen a napon.
IMÁDSÁG
Uram, ha lehetséges, adj nekem testi egészséget, hogy ép szervekkel
szolgálhassak neked!
Adj nekem, Uram, egyenes lelket, hogy lássam, mi a jó és helyes, ne féljek a
gonoszság támadásától, és minden ügyemet rendbe tudjam szedni!
Adj nekem, Uram, készséges lelket, amely sohasem unatkozik, nem panaszkodik,
nem kesereg és nem érzékenykedik! Segíts, hogy ne törődjem mértéken fölül azzal a
valamivel, amit „Én”-nek hívunk!
Adj, Uram, humorérzéket! Segíts, hogy értsem a tréfát, hogy vidám legyek és
másokat is fel tudjak vidítani! Morus Szent Tamás vértanú
MI A LEGÉRTÉKESEBB?
Irgalmas Isten, mindnyájunk barátja, tebenned teljesül bensőmnek vágya,
közellétedben lelek csak nyugalmat naponta, míg az élet gondja zaklat.
Sokaságban vagy elhagyott helyen őrizz mindig – magadnak, Istenem. Egy legyen
az utunk, ami végül tied, hadd jussak hozzád egyre közelebb!
Indiai keresztény ima

