
 

 

Szentháromság vasárnap 

 

 

      OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből 

     Mózes a pusztában ezt a beszédet intézte a néphez: „Kutasd a régi időket, amelyek 

előtted voltak, attól a naptól kezdve, hogy Isten embert teremtett a földre! Vajon az ég 

egyik határától a másikig történt-e valaha ilyen nagy dolog, lehetett-e hallani hasonlót? 

Van-e olyan nép, amelyik hallotta az élő Istent lángok közül beszélni, ahogy te hallottad, 

– és életben maradt? Volt-e valaha is olyan Isten, aki megtette, hogy egy népet kivezessen 

egy másik nép köréből; megpróbáltatásokkal, jelekkel és csodákkal, háborúsággal, erős 

kézzel és kinyújtott karral, nagy csapásokkal, ahogy az Úr, a ti Istenetek veletek tette 

Egyiptomban a szemetek láttára? Tudd meg hát és vésd szívedbe, hogy fönn az égben és 

lenn a földön az Úr az Isten, senki más! Tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket 

ma parancsolok neked, hogy jól menjen sorod, és majd utánad gyermekeidnek is, és hogy 

sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened neked ad örökre!” 

Ez az Isten igéje.  

 

        SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből 

     Testvéreim! Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét 

kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét 

nyertétek el. Általa szólítjuk őt így: „Abba, Atya!” 

     A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig 

gyermekei, akkor örökösei is: Istennek örökösei, Krisztusnak pedig társörökösei. Előbb 

azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. 

Ez az Isten igéje.  

 

      ALLELUJA 
     Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek: * Istennek, aki van, aki volt, és aki 

eljön újra.  

 

      † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 

    Abban az időben: A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus 

rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még 

mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg 

minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá 

minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!                   

Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én 

veletek vagyok mindennap a világ végéig!” 

Ezek az evangélium igéi. 
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 VÁLASZOS ZSOLTÁR: Boldog az a nemzet,  

                      melyet az Úr örökbe fogadott.  
              

 

      In your prayers, please remember these parishioners or relatives 

and friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing 

grace:   Jurasits Mária, Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, 

Schrantz Rózsi, Bajzek Erzsébet, Lakatos Éva. 
 

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 lan-

guage and  keep their cultural traditions alive! 

MÁJUS 30. - SZENTHÁROMSÁG  VASÁRNAP 
The Most Holy Trinity  

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

May 30 10:00AM 
   Jurasits Mária                                     Katona család  

 Memory of Maria Jurasits                  Katona Family 

June 6 10:00AM Híveinkért / Our Parishioners  

PARISH  COLLECTIONS  

May 23rd:  $ 230.00 

   Please support your Parish!  

May God bless your generosity!                           



 

 

IMÁDSÁG  SZENTHÁROMSÁG VASRNAPJÁRA 

   Istenünk: köszönjük Neked, hogy megosztod velünk a te életed.  
   Köszönjük, hogy a Názáreti Jézusban földi vándorlásunk társa lettél.  
   Köszönjük, hogy gondviselő Atyánk vagy, aki kezedben tartod a világ sorsát.  
   Kérünk, tégy minket készségessé Szent Lelked által, hogy életünk ne magányos élet 
legyen, hanem szeretetben gazdag, másokat elfogadó 
és megbecsülő, közösségben kiteljesedő élet.  
    Köszönjük, Urunk, hogy minden megélt közösség-
ben a te szereteted jeleit tapasztalhatjuk közöttünk.  
    Állj mellettünk hétköznapjainkban, hogy ne le-
gyünk sosem magányosak, hanem mindig meg-
tapasztalhassuk a te közelségedet, és a Veled való 
közösségben valamennyi embertársunkkal együtt le-
hessünk.  
    Dicsőség neked, Istenünk, Atya, Fiú és Szentlélek. 
    Istenünk, aki minden idők előtt létezel,  
    Istenünk, aki forrása és célja vagy mindannyiunk életének.  
    Áldunk és magasztalunk, most és mindörökké.    (K.R.) 

HIT ÉS TUDOMÁNY 
    A keresztény tanítás legfontosabb feltétele az Isten létezésében való hit, aki a 
világot teremtette, azt szeretetével fenntartja, Fia halálával megváltja és Szentlelkével 
erősíti, vigasztalja és vezeti. Mély elismeréssel adózunk a tudományos haladásnak, 
amely a mai időkben kibontakozik, és aggódunk amiatt, hogy Isten létét a tudomány 
kézzelfoghatóan nem bizonyítja. De szükséges-e gyertyát gyújtanunk ahhoz, hogy 
lássuk a napot? 
     Istenkeresésünkben Krisztus élete legyen minden vállalkozásunk, fáradozásunk 
mozgatója. Ennek az életnek a beteljesedése pedig az ő feltámadása. Pecsétje a Szent-
lélek. Mi a világ? – E kérdésre így válaszolhatnánk: Élet a Szentháromság ölén.            
Werner von Braun nyomán 

EGY GONDOLAT 
    A Szentháromság a legnagyobb hittitok. Sohasem jöttünk volna rá, ha Krisztus ki 
nem nyilatkoztatja nekünk. Sőt azután sem értjük meg emberi ésszel, mert titka a mi 
tapasztalatainkat felülhaladja.  
     A Szentháromság titka által felismerjük, hogy Isten nem csak végtelen hatalom, 
hanem lényege a Szeretet. 

FOHÁSZ A SZENTHÁROMSÁGHOZ 
     Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú, Szentlélek! 
      A mai napon leborulva előtted, dicsőítelek az egész teremtett világért, és azért a 
teljes szeretetegységért, amelyben hárman egyként éltek. Hadd élhessek én is 
Szentháromságtok fényében és melegében! A minden-napi élet hajszájában sohase 
feledjem, hogy a Szentháromság bennem él, s erőt ad minden küzdelemben! Amen. 

 

 

HIRDETÉSEK  

+ Május, a Szűz Anya hónapja, imáinkban kérjük az ő 

segítségét mindennapi életünkre.Ebben a hónapban Szent-

mise előtt imádkozzuk el közösen a Lorettói litániát, 

melyre szeretettel hívjuk híveinket. 

Szomorúan tudatjuk, hogy régi, jó, templomához 

hűséges tagunk, Jurasits Marika 

szerda délután megtért Teremtőjéhez. Őszinte rész-

vétünket fejezzük ki lányának Editnek és Család-

jának. Marika és férje János munkája, amit tem-

plomáért és a Magyarságért tett, felbe-csülhetetlen. A jó 

Isten adjon neki örök nyugodalmat, a Családnak 

megnyugvást Isten akaratában. 

+ Június 6  - Szentmise után a Hősökre és Trianonra em-

lékezünk, szeretettel várunk mindenkit. 

+ Június 13  - 2. gyűjtés lesz a nyugdíjas lelkipásztorok 

javára.  

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megvál-

tozott, jelentse be az irodába.  

+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, jelentkezzen 

az irodánál. 

+ Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekint-

hetik: www.stephenchurch.org 

ANNOUNCEMENTS  
 + We are praying the rosary 

every Sunday morning at 

9:30 before Mass. All are 

welcome to join us in prayer. 

+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. 

+ Next Sunday, June 6 after 

mass, we remember our he-

roes and the Treaty of Tri-

anon.  

+June 13: Second collection 

for retired priests. Thank you 

for your generosity. 

+ To learn more about our 

events, visit 

www.stephenchurch.org  

A MAGYAR HŐSÖK EMLÉKÜNNEPE 

      A Magyar Hősök Emléknapját minden év utolsó vasár-napján tartják 

Magyarországon. Eredete az 1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza. Ebben 

mondták ki először, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét 

megfelelő módon kifejezésre kell juttatni. A szocialista Magyarországon e napot nem 

ünnepelték. A Magyar Köztársaság Országgyűlése a magyar nemzet soha el nem múló 

hálája jeléül, a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, a hősök dicsőségére a 2001. 

évi LXIII. törvény alapján minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a 

Magyar Hősök Emlékünnepévé nyilvánította.  


