
 

 

ANNOUNCEMENTS  
+ We are 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 would like to express our ap-
preciation for all those who helped 
our holy mass and picnic last Sun-
day successful and most enjoyable. 
We are grateful for all the hard 
work, and especially for the joyful, 
cooperative spirit of all who made 
this event possible. 
+ Today,  there will be a  Peter’s 
Pence second Collection.After mass, 
today and next Sunday everyone is 
invited for coffee and pastries. 
+Those who are traveling over the 
Summer could find information 
about church locations and mass 
times at:      http://masstimes.org. 
Do not forget to support our 
church and send in your donations.  
+ Please report any changes in ad-
dress or phone number to 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 
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 
Szentmise előtt 9:30-kor. Mindenkit szeretettel 
hívunk a közös imádságra. 
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise 
előtt! 
+ Ezúttal szeretnénk megköszöni mindazoknak 
akik hozzásegítettek ahhoz, hogy a múlt vasár-
napi  szentmise és piknik sikeres és élvezhető le-
gyen minden résztvevőnek. Hálásak vagyunk a 
sok munkáért, és különösen a jókedvű együtt-
működésért! 
+Ma a Szentmisén második gyűjtés lesz: Péter 
fillérek. Szentmise után, ma és jövő vasárnap, 
július 7én, sütemény és kávéval várjuk a kedves 
híveket. 
+Nyári időben nincs vakáció vagy szünet, min-
denkinek kötelező az Úr napját megszentelni. 
Azok részére akik utaznak, a  
http://masstimes.org web oldalon található in-
formáció a templomok és szentmise időpontról. 
Ne feledkezzünk el pedig a templomunk 
támogatásáról sem és küldjük be adomán-
yainkat.  
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 
megváltozott, jelentse be az irodában. 
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik 
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
+ Templomunk eseményeit megtekinthetik:  
www.stephenchurch.org 
 
 

látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem 
tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!” Az Úr következő megjelenésekor így 
szólt az Tamáshoz: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és 
érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás erre felkiáltott: „Én Uram, 
én Istenem!” Jézus pedig így felelt: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. 
Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek.” (Jn 20, 24–29) 
     Egy legenda szerint a Szűzanya mennybevitele közben, bizonyságul a kételkedő 
Tamásnak, visszaejtette az övét, melyet ereklyeként a prátói dómban őriznek. 
Tamás apostol a hagyomány szerint Szíriában, Perzsiában és Dél-Indiában hirdette az 
örömhírt. Mylaporban halt meg 72-ben. A Jeromosféle martirológium július 3-án emlé-
kezik meg testének Edesszába való átviteléről. Rómában a 9. században december 21-re 
tették ünnepét, végül 1969-ben annak érdekében, hogy a decemberi ünneplés ne törje meg 
advent utolsó hetét, visszahelyezték július 3-ra. 
Szent Tamás India, a megtérő ateisták, az ácsok és építészek védőszentje. 

Diós István: A szentek élete / Magyar katolikus lexikon 
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JÚNIUS 30 - ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP 
13th 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: Baksay István, 

Mátyás Károly, Joseph Toth, Jacques Yez, Jurasits Mária, Krémer Klára, 

Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Mocsán Ilike, 

Bajzek Erzsébet, Bajzek Károly, Fejér-Simon István. 

Válaszos zsoltár: Te vagy, Uram, Istenem,  

                       örökségem és osztályrészem. 

 Énekek: 222, 123, 132, 150, 306, 183.   

 

PARISH  COLLECTIONS  
June 23rd: $ 811.00 

Please support your Parish!   
May God bless your generosity! 

Nap/Day Idő/Time Miseszándék/Intention              Kéri/Requested By 

 June 30 10:00AM Memory of my father-László Sedon       Marika Katona  

  July 7 10:00AM   Mária Domokos               Ibolya and Ferenc Tamás 

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! 

http://www.stephenchurch.org/


 

 

Dear Parishioners, 
 God calls us to service as baptized believers and he doesn’t want just a 
little of us—he wants 100% of our bodies, minds and souls! This is illus-
trated by the call of Elisha, the prophet, who wanted to have a chance to say 
good-bye to his parents before he followed the call to serve God. However, 
in the mind of Elijah, the prophet through whom God called Elisha, there was 
no time for that. In today’s gospel Jesus called someone to follow him who 
agreed to do so but first wanted to go bury his father. What could be a more virtuous and 
charitable act than that? Jesus chillingly says, “Let the dead bury their dead, but you go 
and proclaim the Kingdom of God” (Luke 9:60). Perhaps there is a bit of exaggeration 
for the sake of emphasis in both of theseexamples, but the point is that even the most im-
portant worldly matters are nothing compared to what matters to God. Serving God first 
is our highest priority as Catholic Christians and with that priority comes profound spiri-
tual benefits not the least of which is heaven.  

The gift of freedom that God gives us can be used for good or for ill. God strongly 
encourages each of us calls each of us to freely choose to do good for others. As we see 
from the first and second readings today it’s not a matter of picking and choosing or giv-
ing a little now and then. God wants 100% of us and in turn will give us 100% of himself 
to us. This Sunday in Galatians 5:13 we heard, “For you were called for freedom, broth-
ers and sisters. But do not use this freedom as an opportunity for the flesh; rather, serve 
one another through love.” When we were teenagers we interpreted freedom meaning we 
could do whatever we wanted. However, as adults we realize that we are only truly free 
if we are doing what God wants us to do. In other words, the gift of freedom makes us 
free from gluttony, vice, greed and every other kind of sin. As Pope St. John Paul II once 
said, “When freedom does not have a purpose, when it does not wish to know anything 
about the rule of law engraved in the hearts of men and women, when it does not listen to 
the voice of conscience, it turns against humanity and society.” 

One of the greatest expressions of people using their freedom to serve God was in 
our piknik last Sunday. What a wonderful experience of unity, camaraderie, and commu-
nity it was! We celebrated the Mass outside with devotion and fervor. We partook in de-
licious food. We enjoyed one another’s company. And God blessed us with good 
weather that lasted until we were packing up to go home. Many thanks to all the people 
who cooked, cleaned, hauled equipment, provided music for the Mass, and all the other 
contributions people freely and lovingly made to make sure everyone had a good time. 
It’s not an exaggeration to find a connection between last Sunday’s piknik and today’s 
scripture readings. Perhaps there are more bold and courageous acts through which men 
and women use their freedom to serve God, but we cannot underestimate the value of 
working hard to worship together, enjoy good food together and forge a greater bond of 
unity amongst ourselves. 

As we celebrate Independence Day this Thursday we can only do so as people of 
faith. Let us continue to do the work necessary to ensure that all people are free from op-
pression, violence and whatever sin ravages the hearts and souls of people. All of us are 
called to serve God through our every action. Through all our actions as citizens of the 
United States may we continue to unify, encourage, and affirm one another to live in the 
freedom God intends for all people. God bless America! 
 In God’s love, 
 Father Michael Knotek 

 

 

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 kivégzik: 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 teljesíti messiási küldetését: teljesíti az Atya akaratát. Jól tudja, hogy szenvedés és 
halál nélkül nincs feltámadás! 
   Követeket küld maga előtt: küld minket is. Küld, hogy a Szentlélek által megerősödve 
tudjunk mi is szállást készíteni Neki, második eljövetelére. Tudjunk adni maradandó 
örök értékeket embertársainknak. Tudjunk úgy adni, ahogyan a héten ünnepelt 
szentjeink: Szt. László király, Szent Péter és Szent Pál apostolok is tudtak.  
   Tudjuk Jézust lelkünkbe is befogadni és ne büntető- és megtorló csodát és ne "égből 
pusztító villámot" kérjünk korunk szamaritánus falvaira- és városaira, hanem 
imádkozzunk értük, hogy ők is legyenek a világosság gyermekei. Jézushoz hasonlóan mi 
is hirdessük gyűlölködés helyett a szeretetet és a megbocsátást. 
   Imádkozzunk a napokban felszentelt új papjainkért is és imádkozzunk új hivatásokért, 
hogy papjaink "kezüket az eke szarvára téve ne hátra tekintsenek!" hanem a múltra 
alapozott jelent- és jövőt építve szolgálják mindannyiunk és egész Anyaszentegyházunk 
javát.  
    Jézus Szent Szívének Ünnepén kérjük imáinkban: Urunk, Istenünk! Add meg nekünk 
a szív nyugalmát, amely a Te arcodat keresi. Óvj meg minket a szív vakságától, amely 
csak a dolgok felszínét látja! Adj bátorságot Szent Lelked ereje által, hogy Téged és 
tanításodat befogadva minél több embertársunkat vezessünk Hozzád, hogy ők is 
befogadjanak.   A  m  e  n.  

SZENT TAMÁS APOSTOL 
    Mint az első idők sok szentjéről, Tamásról is csak néhány vonást őrzött meg számun-
kra a hagyomány. Az apostolok listájában neve Alfeus fia, Jakab (Mk 3,18), Máté (Mt 
10,3; Lk 6,15), illetőleg Fülöp (ApCsel 1,13) mellett szerepel. Alakja János evangéliu-
mában kap fontos szerepet. Szent János örökítette meg azokat a vonásokat, amelyek 
minden nemzedék számára, akiknek nem volt módja a Krisztussal való személyes 
találkozásra, annyira rokonszenvessé, szimpatikussá teszik őt. Tamás a töprengő, a 
kétkedő ember. 
    Egyike volt azoknak, akik akkor is hűségesen kitartottak Mesterük mellett, amikor a 
nagy tömegek már kezdtek visszahúzódni, mert a nép vezetőinek ellenséges maga-tartása 
egyre nyilvánvalóbbá vált, s ebből következtetni lehetett arra, mi lesz Jézus sorsa. Tamás 
a többi apostolt felszólító szavaival – „Menjünk mi is, és haljunk meg vele együtt!” (Jn 
11,16) – megjelölte a maga útját és egyáltalán a tanítvány útját: a keresztre feszített 
Krisztus követését. Egy apokrif irat, az úgynevezett Tamás-akták – amely arról tudósít, 
hogy az apostol csodálatos eredményeket ért el az evangélium hirdetésében, egészen a 
távoli Indiáig – Jézus rokonát látja Tamásban, aki külső-re is, sorsában is a legjobban 
hasonlít hozzá. 
    János Tamással szinte mindnyájunk „ősmintáját” iktatta az evangéliumba. Az ő 
kérdésére, melyet az utolsó vacsorán tett fel – „Uram, nem tudjuk, hová mégy, hogyan 
ismerhetnénk az utat?” (Jn 14,5) – válaszolta Krisztus: „Én vagyok az út, az igazság és 
az élet!” (Jn 14,6). 
     János evangéliumában olvassuk a feltámadás utáni történetet is, mely szerint Tamás 
Jézus első megjelenése után, mikor nem volt a többi apostollal, így szólt: „Hacsak nem  
 
 


