
IMÁDSÁG ELHUNYT SZERETTEINKÉRT (November a halottak hónapja) 

Isten, kegyelmek osztogatója, az emberek üdvösségének szeretője, kérem kegyességedet, 

hogy édesanyám, édes-apám, testvérem, rokonom, barátom, jótevőm..., akik e világból 

eltávoztak, a Boldogságos Szűz Máriának és minden szentednek közbenjárására az örök 

boldogság osztályrészét elnyerhessék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. 

      November hónap  első  napján Mindenszentek ünnepét tartja a katolikus Egyház. 

Azokat ünnepeljük e napon, akik hitünk szerint eljutottak mennybe, azaz életük beteljesedett. A 

legtöbben úgy gondolnak a szentekre, mint rendkívüli emberekre, akik rendkívüli cselekede-

tekre voltak képesek. Talán van ebben egy kis igazság, hiszen a szentek egyedülálló módon 

felismerték koruk hiányát, szükségét, és választ adtak arra, megoldást találtak. De ha így 

szemléljük a szenteket, nem tekintjük őket követendő példaképeknek. 

     Életszentségük valójában nem elérhetetlen vagy megvalósíthatatlan számukra. Voltak 

rendkívüli tetteik, de talán mégsem ettől  váltak szentekké, hanem attól, hogy a hétköznapok-

ban megélték a szeretetet, hűségesek maradtak hivatásukhoz. És a mindennapos kitartás a 

hitben, az Isten mellett tette őket szentekké. 

    A Hit évében egy érdekes dologra figyeljünk oda a szentekkel kapcsolatban! 

    Élettörténetüket olvasva sokszor találkozunk azzal, hogy ők is átélték  a lelki szárazság, a 

lelki sötétség időszakát. Nekik is voltak kísértéseik, bennünk is felébredt a kételkedés, néha 

szinte egészen  közel jártak ahhoz, hogy elveszítsék hitüket. Olykor bennük is feltámadt a 

gondolat, hogy cselekedeteik semmit sem érnek Isten előtt, felébredt bennük a félelem, hogy a 

pokolra, a kárhozatra jutnak. Aki nem hívőként szembesül ezekkel a dolgokkal, aki nem érti az 

életszentség lényegét, vagy aki  nincs  tisztában a szentek tiszteletének   katolikus tanításával,  

bizonyára csodálkozva kérdezi: Hogyan avathat az Egyház ilyen személyeket boldoggá, 

szenté? Miért kell ilyen embereket tiszteletben  részesítenünk? 

    Hogyan lehetnek ők példaképek? Az ilyen kérdések azt  tükrözik, hogy a szentek tisztelete 

sok kritikát váltott  ki az Egyház története során.  Ha gúnyos hangvételűek  az ilyen  kérdések, 

akkor  talán van bennük egy  kis rosszindulat is, de úgy vélem, hogy sokkal inkább tudatlan-

ságból fakadnak. E tudatlanság eloszlatása érdekében fontos tisztáznunk a következőket. 

     A szenteket  tisztelet illeti meg, ami nem egyenlő  az imádással, amely egyedül Istennek jár. 

A szenteket nem önmagukért tiszteljük, hanem azért,mert Isten dicsőségét  sugározták, jó 

cselekedeteiket Isten csodálatos működésének tulajdonítjuk. De nem jelenti ez azt, hogy 

passzív eszközök voltak csupán Isten kezében, hanem arról van szó, hogy  teljesen átadták 

magukat Istennek, hogy ő tegyen általuk jót a világban. 

     Életszentségük nem egyenlő Isten teljes és tökéletes szentségével, hanem állandó törekvést 

 jelent,  Isten akaratának folyamatos  megismerését és teljesítését, helytállást a hétköznapok 

szolgálatában. Legyenek példaképeink  a szentek!  Tanulmányozzuk életüket, főként saját 

védőszentünk életét!   Imádkozzunk hozzájuk rendszeresen és kérjük közbenjárásukat! 

Kövessük a szenteket az életszentség útján. Kedves testvérek kövessük szenteket!       

      Kívánok mindnyájatoknak egy kellemes és boldog Novemberi Vasárnapot! 

                                                                                                          friar László Farkas, OFM                                                  

Válaszos zsoltár: Szeretlek Uram, Istenem, én erősségem.  

Énekek: 226-1, 226-5-6, 142, 143, 306, 285. 
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NOVEMBER 4 – 31.  ÉVKÖZI  VASÁRNAP 

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

NOV 4 10:00AM Frank Horváth                 Dobovánszky Család 

NOV 11 10:00AM  
Katona és Sedon Család elhunyt tagjaiért     

                                                          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:Mr.&Mrs. Szalai 

István, Klapka Mihály, Baksay István, Jurasits János, Vajda 

Rudi, Szabó Ilonka, Saller Márta, Molnár János, Katona 

Jenö, Mátyás Károly, Mrs. Maureen Simonyi. 

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 Hun-

garians who want to pray in their language and keep 

their cultural traditions alive! 

PARISH  COLLECTION         

October 28th :$ 546.00  

Please support your Parish!   



ANNOUNCEMENTS  

+We will be praying the rosary 

every Sunday morning at 9:30 

before Mass. All are welcome 

to pray with us. 

+Today,  and next Sunday, 

November 11th, everybody is 

invited for breakfast, after 

Mass. 

+We are inviting all our  

parishioners and their friends 

to the Elisabeth-Catherine 

ball, on November 17th. 

+On November 18th, there 

will be a second collection, for 

the poor. 

+We will be collecting this 

year again non-perishables 

food items for Thanksgiving, 

up to November 18th, that 

we’ll be taken to the food pan-

try, at St. Aloysius church, on  

+We ask that if anyone has 

changed their address or phone 

number to please notify the  

office. 

+For mass intentions, please 

call or stop by the office. 

+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. 
 

HIRDETÉSEK 

+Mindenkit hívunk közös imádságunkra, amely minden 

vasárnap 1/2 10-kor kezdődik. 

+November hónapban imádkozzunk elhuny szerettein-

kért, templomunk tagjaiért. 

+Ma, a Reggeli után Oltáregylet gyűlés lesz, melynek 

elsődleges napi rendi pontja az Erszébet-Katalin vacsora 

előkészítése, ezért kérjük a tagok pontos megjelenését. 

+November 11én, Szentmise után reggeli lesz.  

+November 17– én, lesz az  évi nagy ERZSÉBET -

KATALIN zenés vacsora, bál, melynek bevételét Tem-

plomunk külső javítására fordítjuk. Élő zene, kitűnő 

vacsorával. Előtte, 6 ó-kor Szentmise. Részletek a 

szórólapon olvashatók, hozza magával barátait, ismerő-

seit és jelentkezzünk minél hamarabb! Sorsoláshoz  

ajándéktárgyakat hálásan elfogadunk! 

+November 18-án, második gyűjtés a szegények , a 

rászorulók javára. 

+Ebben az évben is elkezdjük - Thanksgiving-re, az 

ételgyűjtést a rászorulók javára. Kérjük, hogy nemrom-

landó dolgokat hozzanak és a bejáratnál található doboz-

ban helyezzék el.November 18-án befejezzük az 

ételgyűjtést és átadjuk Fr. Nick templomának, addig is 

hálásan köszönünk minden adományt.  

+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megvál-

tozott, jelentse be az irodába. 

+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik elékére. 

Kérjük jelentkezzenek az irodában. 

+Aki szeretné Templomunk Mindszenty termét ren-

dezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát le-

galább 3 héttel az esemény előtt templomunk 

irodájában, vagy hívja a Templomot. 

+Templomunk eseményeit és a fényképeket  meg-

tekinthetik:  www.stephenchurch.org 

  +Gyermekek és idősek gondozását vállalnám bentlakással is, amennyiben erre 

szükség van. Kérem hívjanak bármikor a 312-607-2268-as számon. 

Szt. István Magyar iskola és Óvoda/ Bóbita Népi Tànccsoport  

időpontok a 2012. őszi/téli félévre: 

     November 10.                        

     December 8. (Mikulás)   

     December 15. Ünnepi óra 

     December 16. Karácsonyi ünnepség 

ÖRÖMÜNNEP CLEVELAND VÁROSBAN 

      Két évvel ezelőtt Richard Lennon clevelandi püspök bezárta a Szent Imre magyar 

templomot a város nyugati részében, nyitva tartva az Árpádházi Szent Erzsébet magyar 

templomot a város keleti részén. 

      E szomorú döntés után a Szent Imre egyházközség nevében Peller Miklós, a tem-

plom hűséges tagja és orgonistája fellebbezett a Vatikánhoz. A hosszú várakozás és 

imádság gyümölcseként megszületett a Szentszék döntése is, ami szerint a Szent Imre 

magyar templomot újra ki kell nyitni. A márciusi határozat után a püspökség szándéka 

az volt, hogy kinevez egy plébánost a templomhoz, és egy magyarul miséző papot ad a 

lelkipásztori munkához. Augusztusban azonban változott a helyzet: Siklódi Sándor ma-

gyar lelkészt – a volt lelkipásztort – újra elfogadta Lennon püspök a plébánia vezetőjé-

nek, akinek hivatalos kinevezése október 19-től lépett érvénybe. Persze ezzel most egy 

másik magyar plébánia (Szent István) Chicago városban vesztette el lelkészét. Köszö-

net Kovács János atyának, aki készséggel vállalta el újra a kisegítést Magyarországról. 

     November 4-én, vasárnap a déli harangszóval új kezdetet ünnepel a clevelandi Szent 

Imre magyar plébánia. Hálát adnak az Úrnak, megemlékeznek névadójukról, Szent 

Imre hercegről és ott is megnyitják a Hit évét. Imádkozzunk érettük és minden magyar 

közösségért, hogy hitünket jobban megismerjük és kitartsunk Egyházunk jézusi 

missziójában. Szent Imre, könyörögj érettünk! 

                                                                                                P. Kiss G. Barnabás OFM 

                                                                                                 észak-amerikai delegátus  

November 5. Szent Imre herceg ünnepe. Szent István királyunk fia, 

aki méltó utódjának ígérkezett. Házasságát össze tudta egyeztetni az 

önként vállalt evangéliumi ta-nács, a szűzi tisztaság megtartásával. 

Halála tragédia volt apjára és nemzetére nézve, de a magyar ifjúság égi 

pártfogót nyert benne. Az evangéliumi tanácsok tiszteletét is tanítja a 

ma emberének. 

Boldog férfiú, Szent Imre herceg, aki úgy ragyog, mint a nap az égen. 

A halhatatlanság ajándékát magához ölelve már a mennyei paradi-

csomban örvendezik örökké. 

http://www.stephenchurch.org

