Évközi 13. vasárnap
OLVASMÁNY a Királyok első könyvéből
Illés próféta élete vége felé parancsot kapott az Úrtól: „Kend fel magad helyett
prófétává Elizeust, Safát fiát (Ábel-Melochából).
Akkor elment Illés, találkozott Safát fiával, Elizeussal. Éppen szántott, tizenkét pár
ökör haladt előtte, maga pedig a tizenkettedik pár mögött haladt. Illés odament hozzá és
rávetette köntösét. Elizeus otthagyta az ökröket, Illés után szaladt, és így szólt: „Engedd,
hadd adjak előbb búcsúcsókot apámnak meg anyámnak, aztán követlek.” Ő azt mondta
neki: „Menj csak, de térj vissza! És ne feledd, hogy milyen feladattal bíztalak meg téged!”
Azzal Elizeus elment, fogta a pár ökröt, feláldozta, majd az ökrök ekéjének fáján megfőzte a húst, és odaadta az embereknek, hogy megegyék. Azután elindult, Illés nyomába
szegődött, és szolgája lett. Ez az Isten igéje.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből
Testvéreim! A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és
ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak titeket.
Testvéreim, a meghívástok szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test
javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben a mondatban teljesedik be: „Szeresd felebarátodat, mint saját magadat.” De ha egymást marjátok és
rágjátok, vigyázzatok, nehogy felfaljátok egymást.
Kérlek tehát benneteket, hogy lélek szerint éljetek, s akkor nem teljesítitek a test
kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik, a lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek. Vezessen benneteket a (Szent)
lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek. Ez az Isten igéje.
ALLELUJA
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, * örök életet adó igéid vannak.
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak,
betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott.
Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: „Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket?” De ő hozzájuk fordult és megfeddte
őket: „Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy
az embereket elpusztítsa, hanem, hogy megmentse.” Ezután másik faluba mentek.
Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: „Követlek, bárhová mégy.” Jézus így válaszolt: „A rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az Emberfiának
nincs hová fejét lehajtania.”
Egy másikat Jézus szólított fel: „Kövess engem!” Az így válaszolt: „Uram, engedd meg,
hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat.” „Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat – mondta neki –, te pedig menj, és hirdesd az Isten országát.”
Egy harmadik ezt mondta neki: „Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól.” Jézus így válaszolt: „Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis
hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.” Ezek az evangélium igéi.

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC MISSION
SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

2022

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
Telephone: (773) 486-1896
Fax: (773) 486-1902
Email: st.stephen@freemail.hu
Web: http://stephenchurch.org
Rector: Rev. Edward J. Cronin
Council President: Mr. Sándor Vitális
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
Organist: Mr. Imre Olajos

JÚNIUS 26 - ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP
13th Sunday in ordinary Time
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Híveinkért / Our Parishioners
Jun 26 11:00AM Édesapám Sedon László emlékére
Katona Marika
Memory of my Father
Jul 3

10:00AM Memory of Paul Bicok

Brian and Donna Boettcher

Énekek számai:
229 1-2, 229-5-6, 150, 144, 306, 196.
VÁLASZOS ZSOLTÁR:

Te vagy, Uram, Istenem
örökségem és osztályrészem.
MISSION STATEMENT
St. Stephen King of Hungary Church serves the
PARISH COLLECTIONS
spiritual needs of all Catholics in our neighborJune 19th coll.: $ 190.00
hood, regardless of ethnicity, and also welcome all
Isten fizesse meg templom
Hungarians who want to pray in their language
tagjaink nagylelkű adományát!
and keep their cultural traditions alive!
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:
Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Bajzek Erzsébet.

IMÁDSÁG SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYHOZ
Ünnep: 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 PÁL APOSTOLOK
Főünnep: Június 29.
Mindketten a kegyetlen Néró császár idején szenvedtek vértanúságot 64-67 körül.
Jézus választotta ki őket és foglalta le a szolgálatra. Vértanúságuk volt a bizonyíték
arra, hogy hivatásukat komolyan vették. Nemcsak szóval hirdették Krisztust, hanem
vérük hullásával is az igazolták, hogy „ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal,
egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.” (Jn 12, 24) Mindkettőjüket jellemezte a
Krisztus iránti szeretet, a hivatásukhoz való odaadó hűség és példa-mutató keresztény
élet. Ezek a jellembeli értékek ma is figyelemre méltók és iránymutatók az Egyház
számára.
SARLÓS BOLDOGASSZONY ÜNNEPE
Magyarországon hagyományosan július 2-án ünnepeljük Szűz Mária látogatását
Erzsébetnél. Az aratási munkálatok miatt Sarlós Boldogasszony az ünnep népies neve.
Mária az angyali üdvözlet alkalmával Gábriel főangyaltól tudta meg, hogy idős
rokona, Erzsébet, Keresztelő Szent János leendő anyja már hat hónapja gyermeket vár.
Azonnal útra kelt, hogy a nehéz napokban segítségére lehessen.
Ehhez a látogatáshoz kapcsolódik Mária csodaszép hálaéneke, a Magnificat:
„Lelkem magasztalja az Urat és szívem ujjong megváltó Istenemben... ” (Lk 1,46-55)
Sarlós Boldogasszony aránylag kései Mária-ünnep. A ferencesek kezdték ünnepelni és
terjeszteni a 13. század folyamán július 2-án, a Keresztelő Szent János születésének
nyolcadát követő napon. Az egész egyházra VI. Urbán pápa terjesztette ki, majd IX.
Bonifác 1389-ben vigíliával és nyolcaddal egészítette ki. IX. Pius az ünnepet május 31
-re helyezte, a világegyház ma is ezen a napon üli meg.
Sarlós Boldogasszony áldott állapotában a várandós édesanyák oltalma. Az ünnep
jellegzetes magyar neve – Sarlós Boldogasszony – nem függ össze az eredeti egy-házi
elnevezéssel: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, hanem az aratás kezdetére utal.
Az aratás a parasztember életében és munkájában a legnagyobb események egyike
volt, amelyre még a gépesített munkatechnika korszakában is bizonyos áhítattal és
komolysággal készült. Az élet, vagyis a mindennapi kenyér Isten ajándéka. A
Miatyánkban is ezért könyörögnek a hívek.

ANNOUNCEMENTS
+ We will be praying the rosary every
Sunday morning at 9:30 before Mass.
All are welcome to pray with will be
served after Mass.
+ Today, June 26th: We welcome

everyone to our ANUUAL
PICNIC with an outdoor Mass at
11 a.m. Location: LIONS
WOODS, 210 S. River Road, Des
Plaines, 60016 There will be a Peter’s Pence second Collection.
+ On July 3rd, coffee and pastries
will be served after Mass.
+ Vacation season starts, we ask our
parishioners not to forget to attend
Sunday mass. Donations can also be
mailed in. Thank you for your continuous support.
+ The Hungarian Club of Chicago and
the Chicago Free Hungarian Reformed
Church invites everyone to Tritonus
Guitar Trio concert, on
Sunday, July 3rd @ 2:30 pm
6626 N. Oliphant Avenue, Chicago
+ July 9th and 10th will take place the
Hungarian Gulyás Festival in Norridge.
+ 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.
+ To learn more about our events, visit
www.stephenchurch.org.

HIRDETÉSEK
+ Minden vasárnap a mise előtt rózsafűzért
imádkozunk Égi Édesanyánk tiszteletére.
Szeretettel várunk mindenkit erre a közös
imára.
+ Ma, Június 26 - Szeretettel köszöntjük a
Szt. István Király Misszió piknikjén
megjelent kedves vendégeinket, köszönjük
támogatásukat! Hálásan köszönjük az
önkéntesek önfeláldozó munkáját!
A Szentmisén 2. gyűjtés tartunk a PÉTER
FILLÉREK javára
+ Július 3. - Szentmise után sütemény és
kávé lesz.
+ Július 10. - Szentmise után reggelire
hívjuk a kedves híveket.
+ Megkezdődik a nyári szabadság ideje,
kérjük híveinket, hogy ne feletkezzenek el
a Szentmise hallgatásról, bárhol is vannak. Templomi adományaikat posta útján
is elküdhetik. Köszönjük támogatásukat.
+ A Chicagói Magyar Klub és a Szabad
Magyar Református templom szeretettel
vár mindenkit a Tritonus Guitár Trio koncertre, vasárnap, július 3., 2:30-kor -6626
N. Oliphant Avenue, Chicago
+ Július 9. és 10. lesz a Gulyás Festivál a
Norridge-i Református Egyház rendezésében, mindenkit szeretettel várnak.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodába.
+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, jelentkezzen az irodánál.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekinthetik:
www.stephechurch.org.

