
 

 

Évközi 28. vasárnap 
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből 
A Seregek Ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Lakomát, 

ahol lesz finom bor, zsíros, legjava falat, és erős színbor. És ezen a hegyen leveszi a leplet, 
amely minden népet betakart, és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított. 
Örökre megsemmisíti a halált. Istenünk, az Úr letörli a könnyet minden arcról, lemossa né-
péről a gyalázatot, lemossa az egész földön. Ő, az Úr mondta ezt. Azon a napon majd így 
beszélnek: Íme, a mi Istenünk! Benne reméltünk. hogy ő megszabadít minket. 
Ő az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és ujjongjunk szabadításának! Lám az Úr keze meg-
pihen e hegyen. Ez az Isten igéje. 
       SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből 
   Testvéreim!  Tudok nélkülözni, de tudok bőségben is élni. Megszoktam mindig mindent: 
a jóllakást és az éhezést, a bővelkedést és a nélkülözést. Mindenre képes vagyok abban, aki 
nekem erőt ad. Mégis jól tettétek, hogy szükségemben segítségemre voltatok. Az én Is-
tenem, gazdagságának mértéke szerint, a ti szükségeteket is bőségesen kielégíti majd a Jé-
zus Krisztus által elnyert dicsőségben. Legyen dicsőség Istennek, a mi Atyánknak örökkön 
örökké! Ámen. Ez az Isten igéje. 
      ALLELUJA 
     Urunk, Jézus Krisztus Atyja, világosítsa meg lelkünket, * hogy megértsük, mily remé-
nységre hívott meg minket. Ef 1,17-18 – 8 G. tónus. 
      †  EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 
     Abban az időben: Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez: 
A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte 
szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre. Ők azonban nem akar-
tak jönni. Erre más szolgákat küldött: „Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, a lakomát 
elkészítettem. Ökreim és hizlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a menyeg-
zőre!” De azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a földjére ment, a másik 
az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek: összeverték, sőt meg is ölték 
őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, 
városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz: „A menyegző kész, de a 
meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak 
találtok, hívjátok el a menyegzőre!” A szolgák kimentek az utakra és összeszedtek minden-
kit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégek-
kel. * 
     Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, 
aki nem volt menyegzős ruhába öltözve. Megszólította: „Barátom, hogy jöhettél be ide, ha 
nincs menyegzős ruhád?” De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szol-
gáknak: „Kezét-lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre! Ott sírás lesz és 
fogcsikorgatás!” Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak! Ezek az evangé-
lium 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: Mátyás 
Károly, Jurasits Mária, Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz 
Rózsi, Mocsán Ilike, Bajzek Erzsébet, Lakatos Éva. 

 Énekek számai: 264, 123, 127, 131, 306, 286. 
  VÁLASZOS ZSOLTÁR: Otthonom lesz az Isten háza  

                                             mindörökké szünet nélkül.     

 Idő/Time Miseszándék/Intention Kéri/Requested By 
Oct 11 10:00AM Betegeinkért  /  For our sick Parishioners 

Oct 18 10:00AM Templomunk tagjaiért  / For Our Parishioners  

MISSION  STATEMENT 
St. Stephen King of Hungary Church 

serves the spiritual needs of all Catholics 
in our neighborhood,  regardless of eth-
nicity, and also welcome all  Hungarians 
who want to pray in their language and  
keep their cultural traditions alive! 

PARISH  COLLECTIONS  

October 4th: $ 734.00 

Seminarian Education:$ 55.00  

Peter Pence coll.: $ 50.00 

  Please support your Parish!  

May God bless your generosity!                           



 

 

Shepherd Corner   
 

  World Mission Sunday is Next Week!  

 

         Next week is World Mission Sunday. We are called through our Bap-

tism to be part of the Church’s missionary efforts, through prayer, self-

sacrifice, and support of the Mission Church through material aid. This 

year, Pope Francis asks us to respond to that call, saying, “Here I Am, 

Send Me!” To “send” ourselves, we can: 

         PRAY for the Church’s worldwide missionary work 

         OFFER financial HELP and CHARITY through the collection for the Society 

for the Propagation of the Faith for vulnerable communities throughout Asia, Africa, 

Latin America and the Pacific Islands. 

          Call to mission in the current crisis The Pope began his message recalling the 

words he expressed on the occasion of the extraordinary moment of prayer on 

March27th. Even in the disorientation and fear provoked by the current international 

crisis, Pope Francis says the Lord continues to ask, “Whom shall I send?” Even as we 

touch our frailty in the pain and death we are experiencing, we are also reminded “of 

our deep desire for life and liberation from evil.” This is where the call to mission 

emerges as an “invitation to step out of ourselves for love of God and neighbor” 

through °service and intercessory prayer,” he writes. 

          HERE I AM, SEND ME...TO AFRICA... where those who are sick are pro-

vided loving care at 6,500 Catholic hospitals and small clinics, and where 19,000 young 

men are preparing to be priests, to uplift the poor, celebrate the Sacraments, reach out to 

children and families, and comfort the sick and dying. 

         HERE I AM, SEND ME... TO ASIA...where six million children receive an edu-

cation from Religious Sisters in more than 15,000 Church-run elementary schools. 

        HERE I AM, SEND ME... TO LATIN AMERICA ...where catechists travel to 

remote areas to bring the Good News of God’s 

great love to families 

        HERE I AM, SEND ME... TO THE PA-

CIFIC ISLANDS...where 3,500 religious 

bring the Lord’s mercy and peace to those in 

need. 

        HERE I AM, SEND ME... TO 

EUROPE...where new churches are being built 

to welcome faith communities, renewed after 

years of persecution.   

 

      Father Ed Cronin, Shepherd Pastor 
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ANNOUNCEMENTS  
+ We ask all parishioners to join us 

for praying the rosary before mass. 

+ Next Sunday, October 18th,  we 

will have a second collection for 

World Mission Sunday. 

HIRDETÉSEK  
+ Október, a Rózsafűzér Királynéja hónapja, 

kérjük a kedves híveket, hogy Szentmise előtt 

csatlakozzanak a rózsafűzér imádkozásához. 

+ Október 18. -  második gyűjtés lesz,  WORLD 

MISSION SUNDAY.  Adományaikat előre is 

köszönjük. 

3  

JÉZUSRÓL NEVEZETT (AVILAI) SZENT TERÉZ 

        Szent Terézia a spanyolországi Avilában született, 1515. április 4-én. Belépve a 

Kármelita Rendbe nagy léptek-kel indult el a tökéletesség útján, misztikus 

élményekkel megáldva. Rendje megújításán fáradozva sok megpróbáltatást kellett 

szenvednie, de töretlen 

lélekkel minden 

nehézségen úrrá lett. 

Tudásban gazdag, és saját 

misztikus tapasztalataival 

igazolt könyveket írt. 

Alba városában halt meg 

1582. október 15-én. VI. 

Pál pápa 1970. 

szeptember 27-én 

egyháztanítói címmel 

tisztelte meg.  

 

KÉT IDÉZET AVILAI 

SZENT TERÉZTŐL 

      Jegyezzétek meg jól: 

nem a sok gondolkodás 

viszi előre az embert, 

hanem a nagy szeretet. 

Ne is mulasszatok el semmit megtenni, ami a szeretetet éleszti! 

     Imádkozzunk azért, hogy Isten szent Fia dicsősége folyton növekedjék, az Egyház 

mindig gyarapodjék és terjedjen! 


