
 

 

Évközi 28. vasárnap 
     OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből 
   Könyörögtem, és megkaptam az okosságot; esdekeltem, és leszállt rám a bölcsesség 
lelke. Többre becsültem a jogarnál és a trónnál, és hozzá mérten semminek tartottam a 
gazdagságot. A fölbecsülhetetlen drágakövet sem állítottam vele egy sorba, mert mel-
lette minden arany csak egy marék homok, és vele összemérve az ezüst csak sárnak 
számít. Jobban szerettem az egészségnél és a szépségnél, és birtoklását a világosságnál 
is többre tartottam; mert a fény, amely belőle árad, nem alszik ki soha. De a bölcsesség-
gel együtt a többi javak is mind hozzám jöttek, és mérhetetlen gazdagságot kaptam tőle. 
Ez az Isten igéje. 
     SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből 
   Testvéreim! Az Isten szava eleven, átható, és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a 
lélek és a szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Sem-
milyen teremtett dolog nem marad előtte rejtve. Minden föl van fedve és nyitva van az 
előtt, akinek számadással tartozunk. Ez az Isten igéje. 
     ALLELUJA 
    Boldogok, akik lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.  
     † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből 
   Abban az időben amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult 
előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” 
Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered 
a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! 
Tiszteld apádat és anyádat!” 
   Ekkor az így válaszolt: „Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.” 
Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami hiányzik még belőled. Menj, 
add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere 
és kövess engem!” 
   Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. 
Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: „Milyen nehezen jut be a gazdag az 
Isten országába!” A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: 
„Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének 
átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.” Azok még jobban 
csodálkoztak, és kérdezgették egymást: „Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus rájuk nézett és 
folytatta: „Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.”  
   Ekkor Péter megszólalt és ezt mondta neki: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követ-
tünk téged.” Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az 
evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, 
százannyit kap, most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – 
bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet.”  
    Ezek az evangélium igéi. 
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      In your prayers, please remember these parishioners or relatives 

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

grace:   Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, 

Bajzek Erzsébet. 
 

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

Oct 10 10:00AM 
Brau Katalin felgyógyulásáért    

                                              Templomunk hívei  

Oct 17 10:00AM 
Lakatos Éva                                      Katona Család   

 Memory of Éva Lakatos                   Katona Family 

 Énekek számai: 264, 120, 142, 119, 306, 184B. 
 

 VÁLASZOS ZSOLTÁR: Áraszd ránk irgalmadat,  

            Urunk, hogy mindenkor ujjongjunk.  

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  

October 3rd: $ 1,328.00 

    Bld. Maint. : $35.00 

   Please support your Parish!  

May God bless your generosity!                           



 

 

OKTÓBER, A RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA 

 

       A rózsafüzér imádság az Evangélium rövid összefoglalása. Benne visszhangzik 

Mária imádsága, hálaadása a megváltás művéért, amely tulajdonképpen az ő szűz 

méhében kezdődött el. „A rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába.” 

Általa hívő ember a kegyelmek bőségét nyeri el. 

     Rózsafüzért imádkozni mindig lehet és mindig jó, de az is jó, hogy minden évben van 

egy kitüntetett hónap, amely felhívás arra, hogy egyénileg és közösségekben mondjuk 

el. Szűzanyánk a Rózsafüzér Királynője, Ő maga is buzdított és buzdít a rózsafüzér 

imádkozására, így a rózsafüzér imáinkat nem Hozzá, hanem Vele imádkozzuk. 

 

TESTVÉREINK, A SZENTEK 

 

     Október 15-e Avilai Nagy Szent Teréz szűz és egyház-tanító ünnepe. A spanyol 

barokk női szentje, a karmeliták reformátora. Misztikus írásaival ma is a lelkiélet nagy 

mestere. Meghalt 1582-ben.  

      Október 16-án Alacoque Szent Margit Mária szűz emléknapját tartjuk. A vizitációs 

rend nővére és a Jézus Szíve-tisztelet apostola, terjesztője. 1690-ben halt meg.  

       Ugyancsak ezen a napon tartjuk Szent Hedvig szerzetes-nő emléknapját. 

Bajorországban született 1174 körül. II. Endre királyunk feleségének, meráni 

Gertrúdnak nővére. A sziléziai  herceg felesége lett, akit hét gyermekkel ajándékozott 

meg. Bensőséges életet élt, a szegények és a betegek iránt bőkezű volt, számukra 

otthonokat alapított. Férje halála után (1238) a trebnitzi kolostorba lépett, ott is halt meg 

1243. október 15-én. 

 

IMÁDSÁG VASÁRNAPRA (28/B) 

 

 Istenünk: köszönjük, hogy megszólítasz minket.  

 Köszönjük, hogy az Írások feltárják előttünk a te végtelen életednek titkát.  

 Kérünk, ne tegyen süketté minket se gazdagság, se gőg, se önteltség.  

 Add, hogy felismerhessük mindig, hol van a helyünk ebben a világban, és életünket a te 

jelenlétedben élhessük.  

 Köszönjük, hogy az üzenet ma is szól hozzánk.  

 Köszönjük, hogy fölemelhetjük szívünket hozzád, a végtelen Istenhez, és közelebb 

kerülhetünk a te istenséged ismeretének tiszta világosságához.  

 Igédnek fénye ragyogja be életünk útjait, és ne engedd, hogy letérjünk az egyenes útról. 

                                                                                                                              (RK) 

 

 

ANNOUNCEMENTS  
 + We are praying the rosary every 

Sunday morning at 9:30 before Mass. 

All are welcome to join us in prayer. 

+ Today and next Sunday, we wel-

come Fr. Skerl Alphonse who will 

celebrate the Mass in Hungarian. 
+ Today, October 10th, coffee and 

pastries will be served after Mass. 

+ Next Sunday, October 17th  break-

fast will be served after mMass 

+ On October 24th, we remember 

the heroes of 1956. Mass will start 

at 10am.  After Mass  there will be a 

short program. From 12:30 PM there 

will be another program  for this na-

tional holiday presented by Chicago 

Hungarian organizations and Hungar-

ian Consulate. 

+ 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 of-

fice. 

+ To learn more about our events, 

visit www.stephenchurch.org. 

 

HIRDETÉSEK  

+ Október a Rózsafűzér és a Szűz Anya 

hónapja. Szentmise előtt közös imádságra 

hívjuk a híveket, kérjük a Szent Szűz oltalmát és 

segíségét mindennapi életünkre. 

+ Örömmel közöljük a kedves hívekkel, hogy 

most vasárnap, október 10. és október 17- én 

Skerl atya tartja a miséket a megjelenteknek. 

Fogadjuk nagy szeretettel! 

+ Ma, október 10. - szentmise után sütemény és 

kávéra hívjuk a kedves híveket. 

+ Október 17.  Szentmise után reggelivel vár-

juk a kedves híveket. 

+ Október 24. - 1956-ra emlékezünk, ünnepi 

Szentmise 10 órakor kezdődik.  Szentmise 

után lesz egy rövid program, majd fél egytöl, 

a  Norridgei Református Egyháznál lesz meg-

koszoruzva a 56-s szobor, a Chicágo-i Egy-

házak,  Egyesesületek és a Konzulátus 

támogatásával. 

+ Isten fizesse meg templomtagunk nagylelkű 

adományát.  

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 

megváltozott, jelentse be az irodába.  

+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, 

jelentkezzen az irodánál. 

+ Templomunk eseményeit és a fényképeket 

megtekinthetik: www.stephenchurch.org. 
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  + Egy hálószobás, egy fürdőszobás lakás 

kiadó Januártól Sarasota, FL-ban, a téli 

hónapokra. Érdeklődni lehet: 630-468-2054 

vagy joseph.bogdan@sbcglobal.net címen. 

+ 1 bedroom, 1 bathroom condo for 

rent a few months in Sarasota, FL, 

from January.  More info: 630-

46802054 or at 

joseph.bogdan@sbcglobal.net 

P

P P


