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Évközi 32. vasárnap
OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből
A bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan, könnyen felismerik, akik szeretik, és
rátalálnak, akik keresik. Már előre megmutatkozik azoknak, akik vágyódnak rá. Aki
korán reggel keresni kezdi, nem kell fáradnia, mert ajtajánál ülve találja. Róla elmélkedni tökéletes okosság, aki érte virraszt, hamar megszabadul a gondtól. Hisz maga
megy, s megkeresi azokat, akik méltók rá, barátságosan megjelenik nekik az utakon, és
minden szándékukban találkozik velük. Ez az Isten igéje.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből.
Testvéreim! Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reményük. Ha Jézus, mint
ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik
Jézusban hunytak el.
Az Úr tanítása alapján ugyanis ezt mondjuk nektek: Mi élők, akik az Úr eljöveteléig
megmaradunk, nem előzzük meg az elhunytakat. A parancsszóra, a főangyal kiáltására,
Isten harsonájának szavára az Úr maga száll le a mennyből. Először a Krisztusban elhunytak támadnak fel, azután mi élők, akik életben maradunk, velük együtt elragadtatunk a magasba, hogy találkozzunk Krisztussal, és örökké az Úrral legyünk. Ez az
Isten igéje.
ALLELUJA
Virrasszatok és készen álljatok, mert nem tudjátok, hogy az Emberfia melyik órában
érkezik.
† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:
A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a
vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek
lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka
közepén egyszerre kiáltás hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!‖ Erre a szüzek
mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat:
„Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!” Az okosak ezt
válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el
a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!‖ Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a
vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult.
Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: „Uram, uram! Nyiss ajtót nekünk!‖
De ő így válaszolt: „Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket!‖ Virrasszatok tehát,
mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!
Ezek az evangélium igéi.
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NOVEMBER 8. – ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
32th Sunday in ordinary Time
Idő/Time

Nov 8

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Sedon és Katona család halottaié

Katona Család

10:00AM In memory of Sedon and Katona Family deceased members

Nov 15 10:00AM

id. Katona Jenő
Frank Horváth

Katona Család
Dobovánszky Family

.

Énekek számai: 226, 226-5-6, 142, 143, 306, 285
VÁLASZOS ZSOLTÁR: Hozzád vágyódik szívem,

én, Uram, Istenem.
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!
In your prayers, please remember these parishioners or relatives and friends
of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace: Mátyás
Károly, Jurasits Mária, Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz
Rózsi, Mocsán Ilike, Bajzek Erzsébet, Lakatos Éva.

Shepherd Corner
Saints of this Week…
Saint Leo the Great - November 10th - With apparent strong conviction of the importance of the Bishop of Rome in the Church, and of the Church as the ongoing sign of
Christ’s presence in the world, Leo the Great displayed endless dedication as pope. Elected
in 440, he worked tirelessly as ―Peter’s successor,‖ guiding his fellow bishops as ―equals
in the episcopacy and infirmities.‖
Leo is known as one of the best administrative popes of the ancient Church. His work
branched into four main areas, indicative of his notion of the pope’s total responsibility for
the flock of Christ.
St. Martin of Tours - November 11th - A conscientious objector who wanted to be a
monk; a monk who was maneuvered into being a bishop; a bishop who fought paganism as
well as pleaded for mercy to heretics - such was Martin of Tours, one of the most popular
of saints and one of the first not to be a martyr.
Born of pagan parents in what is now Hungary, and raised in Italy, this son of a veteran
was forced at the age of 15 to serve in the army. Martin became a Christian catechumen
and was baptized when he was 18. It was said that he lived more like a monk than a soldier. At 23, he refused a war bonus and told his commander: ―I have served you as a soldier; now let me serve Christ. Give the bounty to those who are going to fight. But I am a
soldier of Christ and it is not lawful for me to fight.‖ After great difficulties, he was discharged and went to be a disciple of Hilary of Poitiers.
Saint Josaphat - November 12th - In 1595, the Orthodox bishop of Brest-Litovsk in
present-day Belarus and five other bishops representing millions of Ruthenians, sought reunion with Rome. John Kunsevich—who took the name Josaphat in religious life—was to
dedicate his life, and die for the same cause. Born in what is now Ukraine, he went to work
in Wilno and was influenced by clergy adhering to the 1596 Union of Brest. He became a
Basilian monk, then a priest, and soon was well known as a preacher and an ascetic.
He became bishop of Vitebsk at a relatively young age, and faced a difficult situation.
Most monks, fearing interference in liturgy and customs, did not want union with Rome.
By synods, catechetical instruction, reform of the clergy, and personal example, however,
Josaphat was successful in winning the greater part of the Orthodox in that area to the union.
St. Frances Xavier Cabrini - November 13th - Frances Xavier Cabrini was the first
United States citizen to be canonized. Her deep trust in the loving care of her God gave her
the strength to be a valiant woman doing the work of Christ.
Refused admission to the religious order which had educated her to be a teacher, she began charitable work at the House of Providence Orphanage in Cadogno, Italy. In September 1877, she made her vows there and took the religious habit.
When the bishop closed the orphanage in 1880, he named Frances prioress of the Missionary Sisters of the Sacred Heart. Seven young women from the orphanage joined her. In
35 years, Frances Xavier Cabrini founded 67 institutions dedicated to caring for the poor,
the abandoned, the uneducated and the sick. Seeing great need among Italian immigrants
who were losing their faith, she organized schools and adult education classes.
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HIRDETÉSEK
ANNOUNCEMENTS
+ We are sorry to an+ Sajnálattal közöljük a kedves hívekkel, hogy Fr. Ed is
nounce that Fr. Ed is in
elkapta a vírust, ez azt jelenti, hogy 2 hétig nem látjuk. A
quarantine, and today and Szentmiséket Nov. 8-án és 15-én Fr. Skerl mutatja be a
next Sunday Fr Skerl will
híveknek. Mielőbbi gyógyulást és egyben. Boldog Szüleheld the Mass. Happy
Birthday to Fr. Ed and we tésnapot kivánunk atyának. A templom fertőtlenítve van!
+ Ma, November 8 - A tavaszról elmaradt utolsó 2. gyűwish him well!
+ Today, November 8th, jtésünk lesz a Lelkipásztorok nyugdij alapjához.
there will be a second
Adományunkkal támogassuk az Egyházmegye papjainak
collection, for the priests munkájuk után megérdemelt nyugdíjas éveit. Isten fizesse
retirement fond.
meg!
+ Sunday mass intentions + Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, jelentkezzen az
for our loved ones can be
irodánál.
requested in the office.
+ We’ll be collecting non- + Mint, minden évben, most is elkezdjük az élelmiszergyűperishable food and cans jtést a szegények javára. A bejáratnál található dobozban hefor Thanksgiving. Thank lyezzék el nemromlandó adományikat, melyet ebben az
you for your donations
évben Szt. Helen plébánosának, - aki egyben Templomunk
and please place them in Adminisztrátora is,- adunk át szétosztásra. A gyűjtés Novemthe designated boxes, by ber 22-ig tart, előre is köszönjük nagylelkű adományaikat!
the entrance.
A LATERÁNI-BAZILIKA FELSZENTELÉSE
Ünnep: November 9.
A Lateráni Keresztelő Szent János-főszékesegyház – Basilica di San Giovanni in
Laterano – a római püspökség katedrálisa, Róma püspöke, azaz a pápa címtemploma. A
Város (Róma) és a földkerekség minden templomának anyja és feje – olvasható a homlokzatán. Az egyház november 9-én emlékezik meg felszenteléséről.
Hivatalos neve ma is az Üdvözítő temploma, de a IX. században II. Sergius pápa
Keresztelő Szent Jánost, majd a XII. században II. Lucius pápa Szent János apostolt a
bazilika védőszentjévé nyilvánította. Így lett a nép nyelvén Szent János-bazilika.
A nyugati egyházban a Péter katedrája iránti szeretet és a benne való egység jele lett
az ünnep. A lateráni név egy ősi római család emlékét őrzi, mert ezen a helyen állt a
Lateranus család palotája.
A XII. század óta él az a hagyomány, amely ezen a napon tartja a bazilika ünnepét. Ez
a nap eleinte Róma saját ünnepe volt, majd a bazilika iránti tisztelet az ünnepet az egész
Egyházra kiterjesztette.
A lateráni Szent János székesegyházban található Giotto híres freskója, amely VIII.
Bonifác pápát ábrázolja, amint meghirdeti az első szentévet 1300-ban. A bazilika magyar vonatkozású emléke a jobboldali második oszlopon található. Az emléktáblát annak
tiszteletére helyezték el, hogy 1000-ben II. Szilveszter pápa koronát küldött országalapító Szent István királyunknak.
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