
 

PÁPAI ÜZENET A MISSZIÓS VILÁGNAPRA:  KRISZTUS IRÁNTI 
SZENVEDÉLY, NEM PROZELITIZMUS 

       A misszió nem prozelitizmus, hanem Krisztus, az emberek és az evangélium iránti szen-
vedély: írja üzenetében Ferenc pápa a 89. missziós világnap alkalmából, amelyet október 18-
án, vasárnap tartunk. A dokumentumban, amelyet Pünkösdvasárnap tettek közzé, a pápa 
aláhúzza azt a szoros köteléket, amely a megszentelt élet és a misszió között fennáll. A Szen-
tatya arra bátorítja a fiatalokat és a világiakat, hogy még jobban kötelezzék el magukat az 
egyház missziós munkájában. 
  Hiteles missziós hivatások a szerzeteseknél Nem prozelitizmus, sem pedig puszta straté-
gia: a miszszió a hit természetéhez tartozik, és mint ilyen szenvedély. Szenvedély Jézus 
Krisztus iránt, az emberek iránt, az evangélium iránt. A pápai üzenet első része a megszentelt 
élet évéhez, és az Ad gentes - kezdetű zsinati dekrétum 50. évfordulójához kapcsolódik. Aki 
Krisztust követi, az nem tehet mást, mint hogy misszionárius lesz. A szerzetesek feladata, 
hogy a misszió nagy perem-vidékei felé menjenek, oda, ahol az evangélium hangja még nem 
érte el az embereket. Ügyeljenek arra, hogy világosan és őszintén képezzék a szerzetesi 
intézményekben tanuló növendékeket, hiteles missziós hivatás felé irányítva őket. 
  A fiatalok és a világiak nagyobb szerepe a misszióban A pápa üzenetének második pontja 
a fiatalokhoz és a világiakhoz szól, nagyobb részvételüket sürgetve a miszszióban. A fiatalok-
tól bátor tanúságtételt kér Ferenc pápa, nagylelkű vállalásokat és azt, hogy ha kell, merjenek 
árral szembe menni. Az Istennek szentelt személyektől pedig azt kéri, hogy vonják be jobban 
a világi híveket a missziós munkába, hiszen ez a hivatás a keresztség szentsége révén min-
denkit érint. 
   A szegények az evangélium hirdetésének fő címzettjei Harmadszor, a pápai üzenet meg-
jelöli az igehirdetés jelenlegi legnagyobb kihívását, ami nem más, mint tiszteletben tartani az 
adott kultúrát és hagyományokat, és ennek segítségével kell megértetni Isten misztériumát, 
előkészíteni az evangéliumi üzenet befogadását a népek között. A missziós küldetés kiemelt 
célcsoportja a szegények, a kicsinyek, a betegek, a megvetett és elfeledett emberek. Elszakít-
hatatlan kapocs áll fenn ugyanis a hit és a szegények között – magyarázza a pápa. Ez nem 
„ideológiai” megközelítést jelent, hanem azt, hogy a szerzetesek úgy azonosuljanak a 
szegényekkel, ahogy Jézus tette, elvíve nekik az evangélium örömét és Isten szeretetét. 
   Együttműködés a missziós intézetek és a pápa között Végül pedig a pápa az együtt-
működés és az összedolgozás (szinergia) jelentőségét hangsúlyozza Róma püspöke, valamint 
az egyház missziós intézményei és művei között. Ennek együtthatása biztosítja a kommúniót, 
a szeretetközösséget. Mindazonáltal nem egyfajta jogiszervezeti alárendeltségről vagy a 
különbözőségek elsorvasztásáról van szó, hanem arról, hogy hatékonyabbá tegyük az evan-
géliumi üzenetet és előmozdítsuk az érintettek egységét, mely a Szentlélek gyümölcse.  
   Mindenkit személyes kapcsolatba hozni Krisztussal Péter utódának missziós 
tevékenysége egyetemesen apostoli távlatú – magyarázza üzenetében a Szentatya. Ezért szük-
sége van a megszentelt élet olyannyi karizmájára, hogy megfelelően jelen lehessen a külön-
böző területeken. Olyan egyházra van szükség, amelyik nem fárad bele az evangélium 
szüntelen hirdetésébe, mert valójában a püspökök, papok, szerzetesek, világiak és minden 
megkeresztelt küldetése az, hogy mindenkit, kivétel nélkül személyes kapcsolatra vezessen 
Krisztussal. 
    A missziós világnapra írt üzenet zárásaként Ferenc pápa Mária, az Egyház Anyja oltalmát 
kéri mindazoknak, akik ad gentes, vagy saját hazájukban munkálkodnak az evangélium 
hirdetéséért, majd apostoli áldását küldi mindnyájukra. 
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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! 

Válaszos zsoltár: Kegyes szemed legyen rajtunk,  

                                        tebenned van bizodalmunk. 

 Énekek: 264, 120, 142, 119, 306, 184/B. 

OKTOBER 18 - ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP   
MISSZIÓS VASÁRNAP 

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. 

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

Okt 18 10:00AM Szinte Emőke             Pongrácz Cilike és Katona Marika   

Okt 25 11:00AM 1956 áldozataiért 

PARISH  COLLECTIONS 

Oct. 4th 7:00 PM Mass:$ 461.00 

Oct. 11th 10:00 AM Mass: $ 685.00 

Please support your Parish!  

May God bless your generosity! 



 

ANNOUNCEMENTS  
+ We will be praying the rosary 
every Sunday morning at 9:30 be-
fore Mass. All are welcome to pray 
with us. 
+ Confession time is available be-
fore mass on Sunday. 
+ Today, October 18th, there will 
be a second collection for World 
Mission Sunday.  Coffee and 
pastries will be served after the 
mass. 
+ On October 25, we remember the 
heroes of 1956. Mass is at 11am. 
Our speaker after mass will be Chi-
cago’s new Hungarian consul, Dr. 
Ferenc Szebényi. Please come com-
memorate these heroes and their 
sacrifices. After the commemoration 
there will be a presentation of tradi-
tional 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. For information 
and reservations, please call Ilike 
Mocsán at 773-736.9156 or Zita 
Szabó at 847-740-4478. 
+ 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 GiveCen-
tral.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 min-
den napjára. Mindenkit szeretettel hívunk a 
közös imádságra. 
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise 
előtt! 
+ Ma, Október 18,  MISSZIÓS VASÁRNAP, 
második. gyűjtés lesz a Szentmisén. A Szentmise 
után kávéra és süteményre hívjuk a kedves híve-
ket.  
+ 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-én lesz Erzsébet-Katalin 

bálunk . Helyfoglalás és információért kérjük, 
hívják Mocsán Ilikét a 773-736-9156, vagy 
 Szabó Zitát a 847-740-4478. Adja tovább 
barátainak, jöjjenek, szórakozzunk együtt!  
Mindenkit szeretettel várunk! 
+ 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. 

 

                             ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP   
    

                 "Jöjjön el a Te Országod!" imádkozzuk mindennapi 

imádságunkban. De Isten Országának lényegét a tanítványok sem 

fogták fel: még a két kiváltságos tanítvány sem. Még "emberarcú" az 

apostolok közössége, nem "Istenarcú!" Az apostolok között is vannak 

karrieristák, törekvők, hatalomra vágyók, akik politikai Messiást láttak 

Jézusban. Nemcsak Jakabot és Jánost, hanem a többi tízet is érdekli az emberi dicsőség 

és pozíció! Ők csak abban különböznek a Zebedeus-fiaktól, hogy míg azok őszintén 

kimondták, amire vágytak, addig a tíz inkább hallgatott, csöndben álmodozott. Az 

emberarcú magatartás örömhír nélkülivé, evangélium nélkülivé teszi az embert: vagyis 

képtelenné teszi a feltámadás elfogadására. 

         Az Istenarcú magatartás, az igazi evangéliumi magatartás: el tudja fogadni ami 

örök és végtelen. Szolgáló magatartás: azzal tűnik ki, hogy "mindenkinek a 

szolgája!"(Mk 10.35 - 45). 

        Jézus feltámadása és az első pünkösd után tudták csak az apostolok is az Istenarcú 

magatartást választani az emberarcú magatartás helyett. Pünkösd után bátran hirdették, 

hogy Jézus él, sőt életüket adták érte. Az a Jézus örökké él, aki nem az emberarcú 

HATALOM SZERETETÉT, hanem az Istenarcú SZERETET HATALMÁT képviselte 

és képviseli. Ő nem az emberek akaratát, hanem a Mennyei Atya akaratát teljesítette, 

mert isteni szeretete nagyobb az emberek hatalmánál, és nagyobb isteni hatalmánál is! 

        Egy autóban is a legveszélyesebb hely a VEZETŐ MELLETTI ülés. És ez 

minden vezetésnél így van, nemcsak az autóvezetésnél. Jézus mellett lenni veszélyt 

jelent az ember számára. És mi, akik Jézusnak vagyunk a 21. századi követői, ismerjük 

Jakab és János jövőjét. Ne a hatalom szeretetével, hanem a Jézus iránti vonzódásunk-

kal legyünk közel Mesterünkhöz: nem mellette uralkodva, hanem Őt követve, de 

mindenképp szolgálva. Kérjük Urunkat és Istenünket továbbra is imáinkban, hogy 

Szent Fiának nyomdokain járva földi életünk végén a halál küszöbét átlépve 

eljuthassunk örök országába.  A m e n. 

 A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport időpontjai   

2015. őszi/téli  félévre: 
       3. Október 24.  

       4. November 7.  

       5. November 21.  

  6. December 5.  

 7. December 12. 

 8. December 13: Karácsonyi ünnepség. 
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