
 

 

Évközi 29. vasárnap     

 

           OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből 

      A próféta ezt mondja az eljövendő Üdvözítőről: Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri 

szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik 

élete, és teljesül általa az Úr akarata. Majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a 

világosságot és megelégedés tölti el. Igaz szolgám sokakat igazzá tesz tudása által, és 

gonoszságaikat ő hordozza. Ez az Isten igéje.   

 

       SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből 

       Testvéreim! 

     Mivel olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Isten Fia, – ezért 

legyünk állhatatosak a hitvallásban. A mi főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna 

együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben 

kísértést szenvedett, a bűntől azonban mentes maradt. Járuljunk tehát bizalommal a ke-

gyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre 

szorulunk. Ez az Isten igéje.   

 

        ALLELUJA 

     Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon, és az életét sokakért váltságul adja.     

 

      † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből 

      Abban az időben: Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: 

„Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.” Ő megkérdezte: „Mit kívántok, 

mit tegyek nektek?” Ezt felelték: „Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, mási-

kunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben.” Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit 

kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni 

a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?” Azt felelték: „Meg tudjuk tenni!” Jé-

zus így folytatta: „A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, 

amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és bal oldalamon 

ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült.” Amikor a többi 

tíz ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. 

     Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy akiket a 

világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik 

velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, le-

gyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. 

Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és 

életét adja váltságul sokakért.” 

     Ezek az evangélium igéi. 
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  OKTÓBER 17 -Évközi 29. Vasárnap  
29th Sunday in ordinary Time 

      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 17 10:00AM 
Lakatos Éva                                      Katona Család   

 Memory of Éva Lakatos                   Katona Family 

Oct 24 10:00AM Hőseire emlékezünk  

 Énekek számai: 264, 123, 127, 131, 306, 286. 
 

 VÁLASZOS ZSOLTÁR:Kegyes szemed legyen rajtunk,   

                     tebenned van bizodalmunk.   
 

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 10th: $ 424.00 

   Please support your Parish!  

May God bless your generosity!                           



 

 

TESTVÉREINK, A SZENTEK     

 

       Október 18-a Szent Lukács evangélista ünnepe. Orvos volt, festő volt, európainak 
mondható író volt. Írásainak szellemisége közel áll hozzánk. Megtérése után Pál apostol 
kísérője lett. Az ő igehirdetése alapján írta meg görög nyelven evangéliumát és az 
Apostolok Cselekedeteit. Evangéliuma az irgalmasság és a nők evangéliuma, az 
Apostolok Cselekedetei pedig a Szentlélek evangéliuma. Szent Lukács járjon közben 
értünk, hogy végre elfogadjuk: a megtérés vezet az üdvösségre. 
      Október 19. De Brébeuf Szent János, Jogues Szent Izsák áldozópapok és társaik 
vértanúk ünnepe. Észak-Amerika térítői, 1647 és 1648 között haltak meg. 
      Október 20. Keresztes Szent Pál áldozópap ünnepe. A Szent Kereszt tiszteletére 
alapított passzionista rend kezdeményezője. 1775-ben halt meg. 
      Október 23. Kapisztrán Szent János áldozópap ünnepe. A ferences rend megújítója, a 
török elleni harcban Hunyadi János küzdőtársa, a nándorfehérvári győzelem (1456) 
egyik kivívója. Idegen létére a magyar kereszténységért áldozta életét. Jézus Neve 
tiszteletének (IHS) nagy terjesztője.     

 

BOLDOG IV. KÁROLY - 1887. augusztus 17. – 1918. november 11.   

 

     Utolsó magyar király. Mély vallásosságát Georg Wallis és Domonkos-rendi lelkiatyja 
révén mélyítette el. Emléknapja a Zita hercegnővel való házasságkötésének napja, 
vagyis október 21.  A házasságot és a családot a szentté válás útjának nevezte. A Jézus, 
Mária, József röpima volt életének utolsó mondata. Kitűnt az Oltáriszentség iránti 
tiszteletben. 

A RÓZSAFÜZÉR A CSALÁD IMÁDSÁGA   

 

      A rózsafüzér, amellett, hogy imádság a békéért, mindig a család imádsága is, és 
imádság a családért is. Korábban különösen is kedves imádsága volt a keresztény csalá-
doknak, és bizonyosan ápolta bennük a közösséget. Nem szabadna elveszítenünk ezt a 
drága örökséget. Vissza kell térnünk a családokban és a családokért végzett imádsághoz, 
felhasználva a rózsafüzért is. 
      Az együtt imádkozó család együtt marad. A rózsafüzér ősi hagyomány alapján 
különösen is olyan imádság, amelyben a család magára talál.  
      A mai család sok problémája, különösen a gazdaságilag fejlett társadalmakban, abból 
ered, hogy egyre nehezebb kapcsolatba kerülni a másikkal. * Hasznos és jó lenne újra 
együtt mondani a családban a rózsafüzért.    

 

1956 EMLÉKEZETE    

 

      „1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. 
E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs 
még egy nap, amely világosabban mutatja az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság 
iránt – bármily kicsi is a siker esélye, s bármily nagy is az áldozat, amit követel.”                                                       
John F. Kennedy (1960) 

 

 

ANNOUNCEMENTS  
 + We are praying the rosary every 

Sunday morning at 9:30 before 

Mass. All are welcome to join us in 

prayer. 

+ Today we welcome Fr. Skerl 

Alphonse who will celebrate the 

Mass in Hungarian. 
+ Today, October 17th  breakfast 

will be served after Mass 

+ On October 24th, we remember 

the heroes of 1956. Mass will start 

at 10AM.  There will be a second 

collection for World Mission Sunday.  

After Mass  there will be a short pro-

gram. From 12:30 PM there will be 

another program  for this national 

holiday presented by Chicago Hun-

garian organizations and Hungarian 

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 

office. 

+ 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. 

+ Szeretettel köszöntjük  Skerl Alfonz atyát, 

aki tartja a mai szentmisét a megjelenteknek.  

+ Ma, Október 17.  Szentmise után reggelivel 

várjuk a kedves híveket. 

+ Október 24. - második gyűjtés lesz a 

Missziók javára.  

+ 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 
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