
A KINYILATKOZTATOTT TÖRVÉNY TÖKÉLETESSÉGE! 
      Minden társadalom ismer és alkot törvényeket. A törvények (eredeti) célja az egyéni 
magatartásnak normákat nyújtani, az élet bonyolult helyzeteiben az embert eligazítani. A 
törvényekben nem csak egy akarat jut kifejezésre, hanem a BÖLCSESSÉG is, az emberi 
tapasztalatok leszűrődése. 
      A Szentírás is tartalmaz törvényeket, s ezek az egyéb törvényekkel szemben egy 
hallatlan előnnyel rendelkeznek:az változatlan Isten tekintélye áll mögöttük. Amíg 
minden emberi törvény alá van vetve a "változásnak", a "divatnak" a "társadalom 
fejlődésének" addig az isteni törvények stabil normákat jelentenek az emberek számára. 
      Előfordulhat azonban, hogy az ember "túlértékeli" a kinyilatkoztatott törvények 
sajátos előnyét, talán félre is magyarázza. Ezért nem csoda - hogy néha - a morális 
törvények olyan eszményt mutatnak be, amely az emberek számára megvalósíthatatlan. 
Nemcsak túlságosan magas, de túlságosan bonyolult az eszmény (éppen a rossz 
magyarázatok következtében). Így válik elviselhetetlenné sokszor az eszmény és 
követelmény. 
       Azért kell nagyon "odafigyelnünk" ilyen esetekben az Egyház morális tanítására 
ahelyett, hogy elakadnánk az egyes szerzők úgy nevezett túlkapásain. Ilyenkor az arany 
mérce:"a lelkiismeretünk szava". (persze ha az is helyes irányba vezet bennünket és nem 
valami szektásódás felé). 

       A HIT ÉVE 
       XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából 

2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus Király ünnepe közötti időszakra 

meghirdette a Hit évét. A Hit éve általános válság korszakába illeszkedik bele, amely a 

hitet sem kíméli meg. A hit válsága drámai kifejeződése egy antropológiai válságnak, 

amelyben az ember magára maradt, és cél nélkül él a világban. Kortársaink közül sokan 

nem érzékelik Isten hiányát. A Hit éve tehát olyan útvonal, amelyet a keresztény közös-

ség kínál fel mindazoknak, akik ismét szeretnének találkozni Istennel. 

       A Hit évének logója egy hullámokon ringó bárkát ábrázol az Egyház jelképeként. A  

főárboc egy kereszt, amelynek vitorláit dinamikus jelekkel Krisztus IHS monogramja 

alkotja. A vitorlák mögött a napot láthatjuk, amely a monogrammal együtt az Echarisz-

tiára utal. 

       Többnyelvű honlapja van a Hit évének, amelyen megtalálhatók az év fontos 

eseményei, a Szentatya programja, az egyes püspöki konferenciák, egyházmegyék, 

mozgalmak és társulások kezdeményezései. Az esemény hivatalos, latin nyelvű himnusza 

is elkészült, amelynek refrénje fohász Istenhez, hogy mindannyiunkban növelje a hitet: 

„Credo, Domine, adauge nobis fidem”.  

       Október 11-én, csütörtökön került sor a Szent Péter téren az ünnepélyes megnyitóra, 

amely egyben megemlékezés a II. Vatikáni Zsinat ötven évvel ezelőtti megnyitásáról. Válaszos zsoltár: Áraszd ránk irgalmadat Urunk, 

                                                                         hogy mindenkor ujjongjunk. 

Énekek: 230-1, 230-4, 127, 132, 143, 306, 285. 
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OKTÓBER 14- 28.  ÉVKÖZI  VASÁRNAP  
2012 OKTÓBER. 11 - 2013 NOVEMBER 24 A HIT ÉVE   

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

OCT 14 10:00AM          Maglódi József                 Farkas László testvér 

OCT 21 11:00AM  1956  HŐSEIÉRT 

In your prayers, please remember these parishioners or 

relatives and friends of parishioners who are sick and in 

need of God’s healing grace:Mr.&Mrs. Szalai István, 

Klapka Mihály, Baksay István, Jurasits János, Vajda Rudi, 

Szabó Ilonka, Saller Márta, Molnár János, Katona Jenö,  

 Mátyás Károly, Mrs. Maureen Simonyi. 

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  COLLECTION         

October 7th :$ 1290.00       Maint. Collection:$ 115.00                                       

Please support your Parish!   



ANNOUNCEMENTS  

+We will be praying the 

rosary every Sunday 

morning at 9:30 before 

Mass. All are welcome to 

pray with us. 

+Today, October 14th,  

after Mass, the MHBK is 

welcoming everyone for break-

fast and a movie presentation. 

+On October 21st, Mass will 

be at 11A.M. and will be fol-

lowed by breakfast. For the an-

niversary of the Hungarian revo-

lution, we will have the Consul 

General of Hungary from New 

York as a guest speaker. 

+On October 21st, there will be 

a second collection for Propaga-

tion of Faith. 

+We will be collecting this year 

again non-perishables food 

items up to Thanksgiving, that 

we’ll be taken to the food pan-

try, at St. Aloysius church. 

+If you would like Father Sik-

lodi to visit you or a loved one 

who is ill, please call the office. 

+We ask that if anyone has 

changed their address or phone 

number to please notify the of-

fice. 

+For mass intentions, please call 

or stop by the office. 

+To learn more about our 

events,  please visit our website 

at www.stephenchurch.org 

 

 

HIRDETÉSEK 

+Október, a Rózsafűzér hónapja. 

Mindenkit hívunk közös 

imádságunkra, amely minden 

vasárnap 1/2 10-kor kezdődik. Kér-

jük a Szűz Anya segítségét és  

oltalmát közösségünkre és saját 

életünkre. 

+Ma, Október 14-én M.H.B.K. videó bemutató reg-

gelivel egybekötve. Mindenkit szeretettel várnak. 

+Október 21-én, 1956 hőseire emlékezünk. SZENT-

MISE 11:00 AM Szeretettel hívunk MINDEN 

EGYESÜLETET az ünnepi bevonulásra. Reggeli után 

rövid programmal emlékezünk 56 áldozataira. Ünnepi 

szónokunk a New York-i Főkozul Úr lesz, a megem-

lékező beszéd után felesketi az új magyar állampol-

gárokat. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a 

megemlékező napra. 

+Október 21-én, második gyűjtés lesz - Propagation 

of Faith. 

+Ebben az évben is elkezdjük - Thanksgiving-ig - az 

ételgyűjtést a rászorulók javára. Kérjük, hogy nemrom-

landó dolgokat hozzanak és a bejáratnál található do-

bozban helyezzék el. Az összegyűjtött adomány Fr. 

Nick templomához visszük át. Isten fizesse meg 

jószándékú adományaikat! 

+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma meg-

változott, jelentse be az irodába. 

+Vasárnapra és hétköznapra szentmiséket kérhetnek 

szeretteik emlékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában 

vagy hívják a templomot. 

+Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy ismerőse  

beteg és szeretnék, hogy Sándor atya meglátogassa, 

jelentsék be az irodában, vagy hívják a Templomot.  

+Templomunk eseményeit és a fényképeket  meg-

tekinthetik:  www.stephenchurch.org 

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 

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 

+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,   

MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!   

Aki szeretné Templomunk Mindszenty termét 

rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze szán-

dékát legalább 3 héttel az esemény előtt tem-

plomunk irodájában, vagy hívja a Templomot. 

+Ha szeretne tudni a városunkban történő  

magyar eseményekről, programokról, a 

www.chicagohungarians.com web oldalon  

Szt. István Magyar iskola és Óvoda/ Bóbita Népi 

Tànccsoport  időpontok a 2012. őszi/téli félévre: 

 Október 27.        December 1.  Ünnepi óra (Mikulás )     

 November 3.               December 15. Ünnepi óra         

 November 10.             December 16. Karácsonyi ünnepség 

+Templomunk minden önkéntes dolgozójának a szabályzat szerint, kötelező részt 

venni a’’virtus” programon. Ezért, külön a templomunk önkéntesei részére, november 

10-én, d.u. 130-tol, a Szt. Aloysius templomnál tartanak egy ilyen programot. A követ-

kező web link-en lehet bejelentkezni https://www.virtusonline.org/virtus/

reg_list2.cfm?theme=0 

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűz Anya, keservét a búnak, bajnak, 

eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik 

meg. Hű imáit gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség 

kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy . Most segíts meg Mária, ó, 

irgalmas Szűz Anya! Amen. 

CSALÁDI RÓZSAFÜZÉR Elődeink példája nyomán mi is ajánljuk a családi rózsa-

füzér imádságot. A II. vatikáni zsinat külön is hang-súlyozta, 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 test-

véreiket; részt vesznek a helyi ke-resztény közösség apostolkodásában és liturgikus életé-

ben, és együtt imádkoznak. Ha mindez hiányzanék, hol lenne a keresztény család? … Jó 

volna a családi közös imát újra fölfedezni.                    VI. Pál pápa: „Marialis Cultus” 52 

https://www.virtusonline.org/virtus/reg_list2.cfm?theme=0
https://www.virtusonline.org/virtus/reg_list2.cfm?theme=0

