ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
Vannak gazdag szegények és vannak szegény gazdagok! Isten örök
országa felé a szegénység útján haladhatunk előre. A gazdagság eltéríthet
hivatásunktól! Megújulva és ha kell változtatva kell haladnunk tovább ezen az
úton. Egyházunk is állandóan megújul: "Ecclesia semper reformandat!"
Evilági profán-terhek akadályozhatják az igazi megújulást! Jézus Krisztus Egyháza a
szegény és szolgáló Egyház. Jézus a lélekben szegényeket nevezi boldognak!
A gazdag ifjúnak van az evangéliumban egy "negatív" párhuzama, a "tékozló fiú!"
A tékozló fiú bűnbánatot tart és "megtér" (visszatér) az atyai házhoz, addig a gazdag
ifjú, vagyonát megtartva távozik "az atyai háztól!" Az atyai házba, vagyis Isten
országába belépni csak üres kézzel lehet. (Mk 10,17 - 30).
Akik többre éreznek hivatást Krisztus Egyházában, a szegénységet is elfogadva
vállalják Krisztus követését. Napjainkban legtöbb embertársunk azt érzi, még a
leggazdagabbak is, hogy még mindig hiányzik valami! Ez a valami "nem valami!"
hanem Valaki: maga Jézus Krisztus. Ő a "gazdag-ifjúnak" is azt a választ adta: "Valami
még hiányzik neked!"
Valami még hiányzik nekünk is. Ha őszintén akarunk tagja lenni Jézus Örök
Egyházának, annak feltétele, hogy eltávolítsuk azokat az akadályokat, amelyek a célt
eltakarják előlünk! Ha anyagi javakkal tudunk segíteni, segítsünk, és ne feledjük Szent
Ferenc figyelmeztetését: "A gazdagok feleslegeihez, a szegényeknek több, mint joguk
van!" j.a.
A SZENTOLVASÓ HÓNAPJA
Október hónapban a Szentolvasó imádkozásával Isten Anyját tiszteljük és
megváltásunk titkaira emlékezünk. A Szentolvasó (= rózsafüzér) egy-egy szakaszát
„tizednek” nevezzük. Minden tized egy Miatyánkkal kezdődik, majd tíz Üdvözlégy
következik, amelybe a „titkot” befűzzük, végül egy Dicsőség zárja.
A hét különböző napjain (hétfőtől vasárnapig) Jézus és Mária életéről
elmélkedhetünk, imádkozva az Örvendetes rózsafüzér, a Világosság rózsafüzér, a
Fájdalmas rózsafüzér és a Dicsőséges rózsafüzér titkait.
Naponta imádkozzuk a Szentolvasót, kérve a Szűzanya hathatós közbenjárását!
CSALÁDI RÓZSAFÜZÉR
Elődeink példája nyomán mi is ajánljuk a családi rózsa-füzér imádságot. A II.
vatikáni zsinat külön is hangsúlyozta, hogy a család a társadalom legkisebb sejtje, ahol
a családtagokat a közös szeretet és közös ima köti össze. Az ilyen család házi szentéllyé
válik. Szentély: ahol mindenki megmarad saját feladatkörében, de együtt keresik az
igazságot, együtt gyakorolják a szeretet tetteit, együtt szolgálják testvéreiket; részt
vesznek a helyi keresztény közösség apostolkodásában és liturgikus életében, és együtt
imádkoznak. Ha mindez hiányzanék, hol lenne a keresztény család? … Jó volna a
családi közös imát újra fölfedezni.
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Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Híveinkért

Okt 11 10:00AM
Okt 18 10:00AM

Kéri/Requested By

Szinte Emőke

Pongrácz Cilike és Katona Marika

Válaszos zsoltár:Áraszd ránk irgalmadat, Urunk,
hogy mindenkor ujjongjunk.
Énekek: 232, 123, 127, 131, 306, 286.
MISSION STATEMENT
St. Stephen King of Hungary Church serves
PARISH COLLECTIONS
the spiritual needs of all Catholics in our
Oct. 4th: $ 460.00
neighborhood, regardless of ethnicity, and
Hall renting/ Hung. Scout: $800.00
also welcome all Hungarians who want to
Please support your Parish!
pray in their language and keep their
May God bless your generosity!
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:
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.

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, all are invited for a breakfast after mass.
+ On October 18th, there will be a
second collection for World
Mission Sunday.
+ On October 25, we remember the
heroes of 1956. Mass is at 11am.
Our speaker after mass will be Chicago’s new Hungarian consul, Dr.
Ferenc Szebényi. Please come commemorate these heroes and their
sacrifices. After the commemoration
there will be a presentation of traditional costumes, orders for costume
you like could be placed afterwards.
+ We are inviting all our
parishioners and their friends to the
Elisabeth-Catherine ball, on
November 14th.
+ 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. Október a rózsafűzér hónapja,
kérjük a Szűz Anya közbenjárását életünk minden napjára. Mindenkit szeretettel hívunk a
közös imádságra.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise
előtt!
+ Ma, Szentmise után reggelire hívjuk a kedves
híveket.
+ Október 18-án, MISSZIÓS VASÁRNAP,
második. gyűjtés lesz a Szentmisén.
+ Október 25-én emlékezünk 1956 hőseire.
Ünnepi Szentmise 11 ó-kor kezdődik.
Megemlékező műsorunk ünnepi szónoka
Chicagó új Főkonzula Dr. Szebényi Ferenc Úr
lesz. Kérjük a Chicagó és környéke Magyarságát,
hogy minél nagyobb létszámban jelenjenek meg,
hogy méltóképpen emlékezzünk 1956 hőseire,
áldozataira. Megemlékezési műsorunk után
népművészeti ruha divatbemutató lesz, melynek
megtekintésére mindenkit szeretettel várunk, a
bemutatott dolgok helyben megrendelhetők.
+ November 14. Erzsébet-Katalin bálunk lesz,
kérjük, jegyezze fel naptárába, hozza el barátait
is!
+ 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 a
2015. őszi/téli félévre:
5. November 21.
3. Október 24.
4. November 7.
OUR HUNGARIAN
COMMUNITY AND HERITAGE

6. December 5.
7. December 12.
8. December 13: Karácsonyi ünnepség.
KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK

+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
+ If you would like to rent the
Mindszenty Hall for private events, Aki szeretné Templomunk Mindszenty terwe ask that you stop by the office at mét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze
szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt
least three weeks before the retemplomunk irodájában, vagy hívja a Temquested date.
plomot.
+ If you would like to know more
about Hungarian events taking place in + Ha szeretne tudni a városunkban történő
magyar eseményekről, programokról, a
our area, please visit:
chicagohungarians.com for more infor- www.chicagohungarians.com web oldalon
mindenezekről tájékozódhat.
TESTVÉREINK, A SZENTEK
Október 15-e, csütörtök Avilai Nagy Szent Teréz szűz és egyháztanító ünnepe. A
spanyol barokk női szentje, a karmeliták reformátora. Misztikus írásaival ma is a lelkiélet nagy mestere. Meghalt 1582-ben. Őt idézzük: „Ha Jézus Krisztus mint jó barát és
jóságos vezető ott van mellettünk, akkor mindent el tudunk viselni. Ő mindig kész
rajtunk segíteni és bennünket támogatni, senkit el nem hagy: egyszóval igazi és őszinte
barátunk. Az is világos előttem, s azóta teljesen belátom, hogy ha az Úr-istennek
kedvében akarunk járni, és azt óhajtjuk, hogy nagy kegyelmekben részesítsen
bennünket, akkor úgy akarja, hogy mindezt Jézus Krisztus szentséges emberi természetének révén kapjuk meg, amelyben ő szent Felségének – saját szavai szerint –
gyönyörűsége telik.”
Október 16-án, pénteken Alacoque Szent Margit Mária szűz emléknapját tartjuk. A
vizitációs rend nővére és a Jézus Szíve-tisztelet apostola, terjesztője. 1690-ben halt meg.
A Jézus Szíve-tisztelet azt jelenti, hogy a Krisztus-hasonlóság nem külsőségekben,
hanem belül, a szívünkben valósul meg.
Október 17-e, szombat Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú ünnepe. Péter
apostol után Antiochia püspöke. Rómában dobták a vadállatok elé. Meghalt 107-ben.
Ma is üzen mindegyikünknek: „Isten gabonája vagyunk. A múló élet éveinek foga őröl
minket, hogy tiszta kenyér legyünk Krisztus asztalán.” Isten malmai lassan őrölnek, de
jó, ha kitisztítják belőlünk az evilágiság cselekedeteit. Az is fontos, hogy kifinomítják
bennünk az időtálló, örökké megmaradó lélek gyümölcseit.

