ÖRÖK VENDÉGSÉGÜNK...!
A király a fiának menyegzőt készített: Mt 22,2. A Mennyei
Király, aki Isten az Ő Egyszülött Fiának. Mi ebbe, a Királyfinak
kigondolt káprázatos menyegzős palotába kaptunk meghívást. Mi a
"Királyi menyegzőért" teremtettünk. Meghívottak vagyunk "A
Bárány menyegzőjére!" (Jel.19,9), ahol csak a Bárány lelkületével
ülhetünk
asztalhoz, és csak akkor, ha elfogadjuk és magunkra öltjük az Ő "hófehér gyolcs
ruháját", vagyis a menyegzői ruhát: Mt 22,12. A fehér szín befogadó: minden szín
foglalata.
A király a menyegzői házba befogad jókat és gonoszokat egyaránt: Mt 22,10.
Persze nekünk is el kell fogadnunk a meghívást: irgalomból élünk, kell, hogy
irgalmasak legyünk. Megbocsátásból élünk, kell, hogy megbocsátók legyünk. Ha nem
így teszünk, nincs helyünk az asztalnál. Ha Istent választjuk, akkor Isten akarata
szerint is kell élnünk. Ez viszont alázatot és áldozatot kíván.
Napjainkban is vannak, akik az időhiányra, az üzleti kötelezettségekre, a családra
és előre nem látható eseményekre hivatkoznak. Az ilyen emberek gyermekeinek
hétköznap nincsenek szülei, a gyermekeknek nincsenek testvérei, és a házastársaknak
sincs "idejük egymásra!" Pedig minden család alapja és célja: Isten kell, hogy legyen!
Isten aki a család minden tagját meghívta ÖRÖK VENDÉGSÉGBE!
"El-nem-múló vendégség van körülöttünk!" -irja Kosztolányi Dezső: Szeptemberi
áhítat c. versében. Imádkozzuk evés előtt, hogy Jézus legyen a vendégünk: hogy isteniközössség lehessünk, ahol előre vetítve mindennap megélhetjük, el nem múló ÖRÖK
VENDÉGSÉGÜNKET!
JÖVÖ VASÁRNAP - OKTÓBER 19. – MISSZIÓS VASÁRNAP
A misszió az egész Egyház állandó feladata. A valóban Krisztust meggyőződésből követő lelkiség formája: az imával, áldozattal (ha kell, életáldozattal) és
mindent adó szeretettel végzett küldetésünk. (Nem megfizetett propaganda.)
A misszió a pápa és a munkáját ebben segítő Hitterjesztési Kongregáció
irányítása alatt áll. Mint minden feladat ezen a világon, embereket igényel. Általában
papi, szerzetesi és világi meghívottak (orvos, mérnök, tanító, ápoló, stb.) képzett életét.
Az is tény, hogy ennek az anyagi világnak velejárója, miszerint a missziónak van
anyagi feltétele. A missziós állomások, iskolák, kórházak, építkezések anyagi alapot
igényelnek.
Imádkozzunk azokért, akik a missziók ügyében fáradoznak, és legyünk
nagylelkűek adakozásunkban!
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OCTOBER 12 - ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Oct 12

10:00 AM

Molnár és Marócsik Szülőkért
Marócsik Család
Marócsik József felgyógyulásáért Marócsik Család

Oct 19

10:00 AM

Templomunk betegeiért

Válaszos zsoltár: Otthonom lesz az Isten háza,
mindörökké szünet nélkül.
Énekek: 220-1, 220-4-5, 180, 142, 306, 195.
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:
Szalai Erzsébet, Baksay István, Vajda Rudi, Saller Márta, Mátyás Mária,
Mrs. Maureen Simonyi, Mátyás Károly, Szukitch Margit, Mákos József,
Domokos Mária, Jacques Yez, Szabó Margit, Serfecz József, Marócsik József.

ANNOUNCEMENTS
+ We will be praying the rosary every Sunday morning
at 9:30AM before Mass. All
are welcome to pray with us.
+ Confession time is available before mass on Sunday.
+ Today, October 12h, the
MHBK is welcoming
everyone for breakfast and a
movie presentation, after
mass.
+ On October 19h, there
will be a second collection
forWorld Mission Sunday.
+ On October 26th, we’ll
commemorate the 1956
revolution. Mass will be at
11 AM, after mass breakfast
will be served, followed by
a program presented by Chicago Hungarian organizations.
+ For mass intentions, please call or stop by the office.
+ To learn more about our
events, visit
www.stephenchurch.org.
+ We ask that if anyone has
changed their address or
phone number, please notify
the office.

HIRDETÉSEK
+ Október, a Rózsafüzér hónapja. Ebben a hónapban is,
a Szentmise előtt közösen imádkozunk és kérjük a Szent
Szűz segítségét a magunk és templomunk életére.
+ Szeretettel köszöntjük Maciej atyát, aki szabadságáról
hazatérve, ismét közöttünk van. Isten hozta atya!
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise előtt!
+ Ma, Október 12-én, MHBK videó bemutató
uzsonnával egybekötve. Mindenkit szeretettel
hívnak és várnak a vetítésre.
+ Október 19. - második. gyűjtés: MISSZIÓS
VASÁRNAP. Szentmise után süteményt és kávét
szolgálunk fel a megjelenteknek.
+ Október 26-án a Chicagó-i Egyesületek és
Egyházak közös rendezésében emlékezünk 1956.
hőseire és áldozataira. Ünnepi Szentmise,
bevonulással 11 órakor kezdődik. Kérünk mindenkit Cserkészek, Magyar Iskolák -, hogy egyenruhában ill.
magyaros ruhában vegyenek részt a bevonuláson.
Szeretettel hívunk és várunk minden Chicagóban és
környékén élő magyar testvérünket!
+ Ha valaki tud olyan személyt, aki segíteni tudna a
Mátyás házaspárrnak, kérjük jelentkezzen a 773-5453737 számon.
+ Templomunk 80. évfordulójára nyomtatot
emlékkönyv kapható az irodában.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodába.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik elékére.
Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekinthetik: www.stephenchurch.org

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport időpontjai a 2014.
őszi/téli félévre:
6. November 22.
4. Október 25.
7. December 6.
8. December 13.
5. November 8.
9. December 14: Karácsonyi ünnepség.

OUR HUNGARIAN
COMMUNITY AND HERITAGE
+ If you would like to rent the
Mindszenty Hall for private events, we
ask that you stop by the office at least
three weeks before the requested date.
+ If you would like to know more about
Hungarian events taking place in our
area, please visit:
chicagohungarians.com.
for more information!

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, MAGÁN
SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki szeretné
Templomunk Mindszenty termét rendezvényre
kiváltani, kérjük jelezze szándékát legalább 3
héttel az esemény előtt templomunk irodájában,
vagy hívja a Templomot.
+ Ha szeretne tudni a városunkban történő
magyar eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web oldalon mindenezekről tájékozódhat.

TESTVÉREINK, A SZENTEK
Október 15-én, szerdán ünnepeljük Avilai (Nagy) Szent Teréz szűz és egyháztanító
ünnepét. A spanyol barokk női szentje, a karmeliták reformátora. Misztikus írásaival
ma is a lelki élet nagy mestere.
Elmélkedve olvassuk a következő részletet írásából (A belső várkastély): „Ne építsünk
tornyokat alap nélkül. Az Úr nem annyira a tettek nagyságát nézi, mint azt a szeretetet,
amellyel őket végrehajtjuk. Ha tehát megtesszük azt, amit tehetünk, az Úr meg fog
bennünket segíteni, hogy napról-napra többre legyünk képesek. Ezért ne veszítsük el
bátorságunkat mindjárt kezdetben, ha-nem ameddig ez a rövid élet tart, ajánljuk fel a
mi Urunknak belsőleg és külsőleg azt az áldozatot, amelynek felajánlása hatalmunkban
van. Ő szent Felsége majd egyesíti ezt azzal az áldozattal, amelyet miérettünk ajánlott
fel a mennyei Atyának a kereszten, és így bármi csekélység legyen is az, amit tettünk,
olyan értéket kölcsönöz neki, amekkorát szeretetünk megérdemel.”
Október 17. Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú napja. Péter apostol után
Antiochia püspöke, Rómában dobták a vadállatok elé (+ 107). Mikor Rómába
hurcolták, így írt az ottani híveknek: „Isten gabonája vagyok. Őröljön meg a vadállatok
foga, hogy Krisztus tiszta kenyerévé legyek! Őt keresem, aki érettünk meghalt, őt
akarom, aki érettünk föltámadott. Arra vágyom,, hogy Istené legyek. Engedjetek, hadd
látom meg a tiszta világosságot. Amikor oda eljutok (a vértanúságra), akkor leszek
csak igazi ember. Hagyjátok, hogy kövessem Istenem szenvedését....”
Október 18. Szent Lukács evangélista ünnepe. Megtérése után Pál apostol kísérője
lett. Az ő igehirdetése alapján írta meg görög nyelven evangéliumát és az Apostolok
Cselekedetét.

