ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
Ezen a vasárnapon Jézus egy negatív(farizeusi)- és egy pozitív
(követendő) példát állit elénk. Az elrettentő negatív példa a hazug
vallásosságról szól: "amit mondanak azt tegyétek, de tetteikben ne
kövessétek őket!" Óvakodjatok tőlük!" (Mk 12,38). Mert a farizeusok még
a vallásos gyakorlatban is nem Istent, hanem önmagukat keresik, hiányzik belőlük a
vallásosság lényege: az ISTENKERESÉS!
A szegény özvegy Istent keresi tiszta lelkülettel és tudja, hogy Isten látja a
legkisebb tetteinket is! Istennek nem az adomány nagysága a fontos, hanem a lelkület:
amit Tőle kaptunk, abból adunk Neki vissza. Istennek legyen "tekintélye" ne nekünk! A
tekintélyt nem megkövetelni kell, hanem ki kell érdemelni! Egyházunk vezetőinek és
a nép vezetőinek is nem a hatalom szeretetét, hanem a szeretet hatalmát kell képviselni
- és megvalósítani! A hatalom és a dicsőség keresése hiteltelenné teszi szolgálatunkat!
Ferenc pápánk mindezeket "spirituális világiasság"-nak nevezi, ami nem más, mint
"vallásos látszat alatt rejtőzködő önközpontúság!" A Krisztust követő keresztény ember
életmódja nem önközpontú (nem egocentrikus), hanem Istenközpontú (Teocentrikus). A
templomperselybe 2 fillért Istennek visszaadó özvegyasszony, mint Teocentrikusember, követendő példa mindannyiunk számára, aki jól tudja azt is, hogy teljes odaadás
nincs teljes elfogadás nélkül! (Mk 12,41-44).
Kérjük imáinkban Istenünket, mint szerető mennyei Atyánkat, akinek Szent Fia
itt lakik velünk templomainkban, hogy Szentlelke kiáradása által kapjuk meg az
igazlelkűség kegyelmét és az maradjon is meg lelkünkben! A m e n.
IMÁDSÁG A SZENTEK KÖZBENJÁRÁSÁÉRT
Óvj meg minket, kérünk Urunk, minden lelki és testi veszélytől, és a boldogságos Szűz
Máriának, Isten Anyjának, valamint Szent Józsefnek, Szent Péter és Szent apostoloknak,
Szent N.-nek és minden szentednek közbenjárására adj nekünk kegyelmesen épséget és
békességet, hogy minden háborúság és tévely megszűnjék s Anyaszentegyházad biztos
szabadságban szolgálhasson neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.
AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI, 2015. NOVEMBER
Egyetemes: Hogy meg tudjunk nyílni személyes találkozásra és a párbeszédre
mindenkivel, azokkal is, akiknek a miénktől eltérő a meggyőződése.
Evangelizációs: Hogy az Egyház pásztorai odaadóan szeretve a saját nyájukat képesek
legyenek őket útjukon kísérni és reményüket ébren tartani.
+++
Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom: zöldellő mezőkön terelget
engem, és csöndes vizekhez vezet.
Zsolt 22, 1–2

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCHSZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
Telephone: (773) 486-1896
Fax: (773) 486-1902
Email: st.stephen@freemail.hu
Web: http://stephenchurch.org

2015

Administrator: Rev. Maciej Galle
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
Organist: Mr. Imre Olajos

NOVEMBER 8 - ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
Idő/Time

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Nov 8

Katona Jenő, Sedon és Katona Család elhunyt tagjaiért Katona Család
Nagyszülőkért, rokonokért
Katona Marianna
10:00AM
Szeretteinkért
Kolos Alíz

Nov 14

6:00 PM

Nov 15 10:00AM

Híveinkért

Radics Zsuzsanna
Marócsik József

Szt. Erzsébet Oltáregylet
Marócsik Annuska és Családja

Válaszos zsoltár: Áldjad, lelkem, az Urat, dicsőítsed az Istent!
Énekek: 231, 119, 142, 126, 306, 285.
MISSION STATEMENT
St. Stephen King of Hungary Church serves
PARISH COLLECTIONS
the spiritual needs of all Catholics in our
neighborhood, regardless of ethnicity, and Nov. 1st 10:00 AM Mass: $ 614.00
7:00 PM Mass: $567.00
also welcome all Hungarians who want to
Nov. 2nd 7:00 PM Mass:$ 327.00
pray in their language and keep their
cultural traditions alive!
Please support your Parish!
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, Vajda Rudi, Mátyás Mária, Mátyás Károly, Joseph Toth,
Mrs. Maureen Simonyi, Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József,
Megyeri Piroska, Neubauer Jószef, Babochay András, Jurasits Mária,
Krémer Klára, Szabó Terike.

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 8th, coffee
and pastries will be served after the
mass, also, there will be an open
meeting of parishioners, both councils and Fr. Maciej.
+ We are inviting all our
parishioners and their friends to
the Elisabeth-Catherine ball, on
November 14th. For information
and reservations, please call Ilike
Mocsán at 773-736.9156 or Zita
Szabó at 847-740-4478.
+ We ask that if anyone has
changed their address or phone
number, please notify the office.
+ To learn more about our events,
visit www.stephenchurch.org.
+ For those parishioners who cannot attend mass regularly, at GiveCentral.org, donations could be offered to our church and to St.
Stephen Hungarian School, as a
one time or periodically, with a
credit card or from a bank account.

HIRDETÉSEK
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt. Mindenkit szeretettel hívunk a
közös imádságra.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise
előtt!
+ Ma, November 8, a Szentmise után sütemény és
kávé lesz, közben az Egyletek és a megjelent
hívekkel tart közös gyűlést Maciej atya.
+ Radics Zsuzsika temetése November 14-én,
11:45 ó-kor lesz. Cím: 6727 174th St. Tinley
Park, IL
Imáinkban emlékezzünk meg Zsuzsikáról és
gyászoló Családjáról.
+ November 14-én lesz Erzsébet-Katalin
bálunk . Helyfoglalás és információért kérjük,
hívják Mocsán Ilikét a 773-736-9156, vagy
Szabó Zitát a 847-740-4478. Adja tovább
barátainak, jöjjenek, szórakozzunk együtt!
Mindenkit szeretettel várunk! Ajándékokat
szeretettel elfogadunk sorsolásra.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodában.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekinthetik: www.stephenchurch.org
+ Azok részére akik ritkábban tudnak templomba
járni, de szívűkön viselik a templomunk sorsát,
van lehetőség adományozni a GiveCentral.org
internetes honlapon.

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport időpontjai
2015. őszi/téli félévre:
5. November 21.
6. December 5.

7. December 12.
8. December 13: Karácsonyi ünnepség.

OUR HUNGARIAN
COMMUNITY AND HERITAGE

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK

+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
+ If you would like to rent the
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
Mindszenty Hall for private events, Aki szeretné Templomunk Mindszenty terwe ask that you stop by the office at mét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze
least three weeks before the reszándékát legalább 3 héttel az esemény
quested date.
előtt templomunk irodájában, vagy hívja a
+ If you would like to know more
Templomot.
about Hungarian events taking place in + Ha szeretne tudni a városunkban történő
our area, please visit:
magyar eseményekről, programokról, a
chicagohungarians.com for more infor- www.chicagohungarians.com web oldalon
mation.
mindenezekről tájékozódhat.

ÜNNEP
November 9-én, hétfőn a Lateráni Bazilika felszentelésének évfordulóját
ünnepeljük. Ez a római templom a pápa saját székesegyháza, a „világ és a Város
összes egyházainak anyja és feje”. Felszentelésének ünnepe jelzi egység és
szeretetkapcsolatunkat Rómával, amely Antióchiai Szent Ignác szavai szerint „a
szeretet egyetemes gyülekezetében elnököl”. A Megváltó és Keresztelő Szent János
tiszteletére emelt főtemplom ünnepén mi is adjunk hálát saját templomunkért, és
ígérjük, hogy lehetőségeinkhez mérten támogatjuk.
TESTVÉREINK, A SZENTEK
November 10-én, kedden Nagy Szent Leó pápa, egyház-tanító napját ünnepeljük.
Etrúria szülötte, 440-től pápa, nyájának jó pásztora. Nagy gondja volt, hogy hívei megmaradjanak az igaz hitben, s hogy a keresztény életben, az ünnepek liturgiájában minél
jobban elmélyedjenek. Ezt tükrözik gyönyörű ünnepi szentbeszédei is, a tiszta
katolikus lelkiség, a gondos lelkipásztori szó fényes példái.
November 11-én, szerdán Tours-i Szent Márton püspök ünnepe. A pannóniai
Savaria (Szombathely) szülötte volt. Mint légiós katona került Itáliába, majd Galliába.
Élet-rajzírója szerint a koldus képében megjelent Krisztussal megosztotta köpenyét.
Felnőttként keresztelkedett meg, szerzetesi közösséget szervezett, majd Tours város
püspöke lett. A vértanúk kora után az elsőként tisztelt hitvalló-szent.
November 13-a, péntek a Magyar Szentek és Boldogok közös ünnepe. Mint
november 1-jén az Egyház minden szentjeit közös ünnepel tiszteltük, úgy ezen a napon
hazánk üdvözültjeire emlékezünk.

