
 

ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP  
 
A vőlegény érkezéséről szóló példabeszéd hallgatói azok a tanitványok, 
akik az olajfák hegyén kérdezték az Urat eljöveteléről. (Mt 24,3). Az ő 
döntésükön múlik, hogy a balgák vagy az okos várakozókhoz tartoznak!  A 

balgák már nem voltak velük, ők már meghozták rossz döntésüket. Az okosak jól 
döntenek akkor is, amikor megfogadják az Úr Jézus figyelmeztetését: "Virrasszatok, 
mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát!" (Mt 25,13). Amikor olvassuk Jézus evan-
géliumi tanitását a jövőről, észre kell vennünk, hogy már most a jelenben kell nekünk 
is döntenünk! Nem a jövőben kell MAJD felkészülni, hogy okosnak és bölcsnek 
bizonyuló döntést hozzunk, hanem fel kell készülni a múltban, ha a jelenben helyesen 
szeretnénk dönteni. És ha elsajátitottuk és magunkévá tettük Jézus evangéliumi-
tanitását, napjainkban is észre kell vennünk hogy az éhező-, ruhátlan- és nélkülöző em-
bertársam és felebarátom nem a jövőben fog szembejönni velem, hanem már el is ment 
mellettem városunk terein és utcáin.  
 
De ugyanúgy észre kell vennünk azt is, hogy a kapott szeretet talentumnyi menny-
iségét nem holnap vagy holnapután, hanem most kel vinnem embertársaim számára. A 
"lámpaolajat" nem holnap és nem a jövő héten, hanem már MOST kell  beszereznem 
nekem is, mert nem tudhatom sem a napot, sem az órát az Úr érkezéséről. Caritas 
Christi urget me! Krisztus szeretete sürget minket mondja a latin mondás. És Krisztust 
követő kereszténységünk nemcsak vallás, hanem életmód is: Jézus evangéliumi 
tanitása szerinti életmód. Imádkozzunk azért, hogy már itt földi életünkben felkészül-
hessünk örök életünkre és hitünk lámpása úgy világitson, hogy az emberek "Lássák 
jótetteinket és ezáltal magasztalják Mennyei Atyánkat!"        A  m  e  n.         

 
SZENTJEINK 

 

November 13-a, hétfő a Magyar szentek és boldogok közös ünnepe. Mint november 1-

jén az Egyház minden szentjeit közös ünneppel tiszteltük, úgy ezen a napon hazánk 

üdvözültjeire emlékezünk.  

November 19. Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe Magyarországon. A világ többi or-

szágában november 17-én tartjuk ünnepét. II. Endre magyar király leánya, Thüringiai 

Lajos őrgróf felesége, három gyermek anyja. A mennyei dolgok szeretetteljes szemlé-

lete és a szegények áldozatos gondozása jellemzi. Férje halála után vidám lélekkel tűri 

a megaláztatásokat, Assisi Szent Ferenc példáját követve vállalja a szegénységet, a be-

tegek gondozására szenteli magát. Huszonnégy éves korában halt meg (1231), s már 

néhány évvel ezután szentté avatták. 

 

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 
November 5: $328.00    

Please support your Parish!  
May God bless your generosity! 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2017 
Telephone: (773) 486-1896                                                            

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Michael Knotek 

Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

NOVEMBER 12 - ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP  

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

Nov 12 10:00AM 
  Elhunyt Szeretteimért                    Pongrácz Cilike 

 A Család halottaiért          Kolos Alíz, Göndöcs Alíz és Rita 

Nov 19 10:00AM id. Katona Jenő                         Katona Család 

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,  
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. 

Válaszos zsoltár: Hozzád vágyódik szívem,        

        én Uram, Istenem. 

 Énekek: 231, 119, 142, 126, 306, 285 
 



 

HIRDETÉSEK 
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 
Szentmise előtt 9:30-kor.  
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szent-
mise előtt!  
+ Ma, November 12.- Szentmise után süte-
mény és kávéra várjuk a híveket.  
+ November 18. lesz Erzsébet-Katalin bálunk. 
Élő zene, kitűnő vacsorával. Előtte, 6 ó-kor 
lesz Szentmise. Részletek a szórólapon ol-
vashatók, hozza magával barátait, ismerőseit 
és jelentkezzünk minél hamarabb! Tárgy-
nyeremény sorsoláshoz ajándékokat köszönet-
tel elfogadunk. 
+ November 19 - A Szentmisén 2. gyűjtés lesz 
a szegények, a rászorulók javára. Jószándékú 
adományaikat előre is köszönjük.  
+ Mint minden évben, az idén is szeretnénk 
elkezdeni az ételgyűjtést Thanksgivingre a 
szegények javára. Kérjük Templomtagjainkat, a 
Magyar Iskola tagjait, hogy segítsenek ebben a 
jószándékú gyűjtésben. Adományaikat a be-
járatnál elhelyezett dobozban helyezhetik el.  
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 
megváltozott, jelentse be az irodában. 
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik 
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, 
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
Aki szeretné Templomunk Mindszenty ter-
mét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze 
szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt 
templomunk irodájában, vagy hívja a Tem-
plomot. 
+ Templomunk eseményeit megtekinthetik: 
www.stephenchurch.org  
 

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. 
+ Today, November 12th - coffee / 
pastries will be served after mass. 
+ We are inviting all our parishioners 
and their friends to the Elizabeth-
Catherine Ball, on November 
18th.There will be mass from 6 PM, 
before the Ball. 
+ On November 19th, there will be a 
second collection, for the poor. 
+ We’ll be collecting again nonperish-
able food and cans for Thanksgiving. 
Thank you for your donations and 
please place them in the designated 
boxes, by the entrance. 
+ 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.  
+ For those parishioners who cannot 
attend mass regularly, at GiveCen-
tral.org,  donations could be offered to 
our church and to St. Stephen Hungar-
ian School, as a one time or periodi-
cally, with a credit card or from a bank 
account. 
+ 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 re-
quested date.  
+ To learn more about our events, visit 
www.stephenchurch.org.  

 

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport idő-
pontjai:  November 11. December 2. és 16.  

 

Dear Parishioners, 

How are we supposed to know what to do? We all struggle with trying to figure what is 

the best way to go through life. Jesus has all the wisdom we need to live happy and ful-

filling lives. He shows us the way. Most importantly, Jesus shows us what we need to 

do to be ready for our own death or the end of the world whichever comes first. When 

he returns he will take all his faithful to heaven.  

At this moment there 7.6 billion people on the planet. One third of the population of the 

world is Christian. So, why, if about 2.5 billion people on the planet are Christian, is our world still 

so troubled, violent and seemingly out of control?  Because even though people are followers of Je-

sus they don't always use his wisdom as the guide for their lives. As a result we don't experience the 

world as God intends it to be, that is, a peaceful place where people live together in happiness until 

they go to eternal glory. We might say that the reason there is still so much chaos and darkness in the 

world is because people haven't fully embraced faith in Jesus even though they claim to be Christian 

So, how do we avoid being like the virgins in today's gospel who foolishly slept when they should 

have been vigilantly awaiting the bridegroom? How do we get the holy wisdom we need to be ready 

when Jesus comes? As simple as it is, in order to obtain the wisdom of God we have to ask for it on a 

daily basis. Why doesn't God just give it to us? God can try to give it to us but we aren't always in a 

position to receive it. The very act of asking creates an openness on our part to receive it. Prayer puts 

us in the open posture needed to receive wisdom from God. 

Sacred scripture is another source of holy wisdom. However, we have to read the Bible to obtain its 

wisdom. How sad that so many people have concluded that the Bible is boring and irrelevant when in 

fact it is the Living Word of God, our key to know what to do in life. 

We obtain holy wisdom from holy people. However, if we don't share our faith and get into discus-

sions about God with our friends we are not going to have the chance to glean holy wisdom from 

each other. We have to wrestle with scripture to see how it applies to our lives but through that proc-

ess we will find wisdom. 

Another great source of holy wisdom are the sacraments of the Church. Through our baptism and 

Confirmation we are anointed with God's wisdom. Through marriage or holy orders we are given the 

wisdom we need to know how to live. Through the Eucharist, Reconciliation and Anointing of the 

sick Jesus lavishes his wisdom upon us in miraculous ways. However, if we don't go to Church we 

greatly diminish our chances of experiencing miracles in our lives through the sacraments. 

We get ready for Jesus to return by doing what he taught us to do. When he comes may he not find us 

spiritually asleep but wide awake and ready. May God help us not to be so earthbound that we sleep 

through our invitation to heaven! 

In God's love, 

 Father Michael Knotek 
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