MÁRIA-ÜNNEP
Október 7-én, pénteken ünnepeljük Szentolvasó (Rózsa-füzér) Királynőjét. Első
adatunk a mai emléknapról 1547-ből való. A Spanyolországból elterjedő ünneplés a
Lepantónál aratott győzelem révén (1571. október 7.) terjed el. Szent V. Piusz pápa a
győzelem évfordulóján rendelte el a Győzedelmes Boldogasszony ünneplését (Festum
B. V. M. de Victoria). 1573-ban XIII. Gergely pápa engedélyezte az ünneplést október
első vasárnapján azon templomok számára, amelyek rózsafüzér-oltárral rendelkeztek.
A péterváradi győzelmet (1716) követően XI. Kelemen pápa az egész egyházra
kiterjesztette az ünnepet. Szent X. Piusz pápa az eredeti napjára helyezte vissza.
Imádkozzuk a rózsafüzért minél gyakrabban, és kérjük a Szent Szűz segítő
közbenjárását családtagjainkért, barátainkért, saját magunkért, hazánkért és minden
rászorulóért!
ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
Hittel kell elfogadnom Istent Uramnak és Gazdámnak: Hittel kell
szolgálnom Őt. A "hitetlen" embernek nincs Istene- és nincs Gazdája: a
hitetlen ember "Gazdátlan"! Mi is csak a munkánkat végezzük, a
feladatunkat teljesítjük, ha Istent szolgáljuk: és ezt szeretettel kell tennünk.
És a szeretet mindent legyőz! A szeretet nagyobb a kötelességnél: ha csak
kötelességünket teljesítjük, és nem szeretetből szolgáljuk Istent, csak haszontalan
szolgák vagyunk! (Lk 17,10). Tetteinkből hiányzik a szeretet: a cselekvő szeretet, ami
jótetteinket erősíti. A "rosszak" azért erősek, mert a "jók" gyengék! Jézus
szeretettanítását, az evangéliumot kikerülik- és félreteszik az emberek. Ha mi is ezt
tesszük, félretesszük- és kikerüljük önmagunkat is. Többet kellene önmagunkkal is
törődnünk! Többet kellene kérnünk Istentől, az apostolokhoz hasonlóan: "Növeld
bennünk a Hitet!" (Lk 17,5). De növeld bennünk a szeretetet is!
Napjainkban, hasonlóan az ószövetséghez a törvény- és a törvényesség a
legfontosabb, ami nem Istentől, hanem emberektől származik. És a törvényesség, ha
igazságosság nélküli, vagy ha a törvények állnak az igazság útjába, akkor a
törvényeken kell változtatnunk, mert az igazság mindig igazság marad! És számunkra
az IGAZSÁG nem mi, hanem KI: maga Jézus Krisztus. Ő az út, az igazság és az élet!
Örök út, ürük igazság és örök élet. Persze a szeretet az igazságtól is és a törvénytől is
nagyobb- és gazdagabb!
És most október hónap elején kérjük a Boldogságos Szűzanya közbenjárását,
hogy szeretetben és igazságban élhessünk- és szolgálhassuk Istent és szolgálhassuk
embertársainkat.
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OKTÓBER 2 - ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Oct. 2

10:00AM

Oct. 9

10:00AM

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Kispetik István

Mócsán Ilike

Betegeinkért

Válaszos zsoltár: Bár hallgatnátok ma Isten szavára,

,,Népem, ne légy kemény szívű.''
Énekek: 264, 123, 127, 131, 306, 286.
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
Sept. 24th: $649.00
Please support your Parish!
May God bless your generosity!

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 Károly, Joseph Toth,
Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József, Neubauer Jószef,
Babochay András, Jurasits Mária, Krémer Klára, Szabó Terike,
Mákos Anna .

ANNOUNCEMENTS

+ We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30
before Mass. All are welcome to
pray.
+ Confession is available before
mass on Sunday.
+ Breakfast today after mass.
+ October 8: everybody is invited to attend the Harvest Ball.,
from 6PM, organized by the
Hungarian Scout Troop #19.
+ October 19: Hungarian folk
dance group concert at the Copernicus Center. Details available on the flyers. Please support this rare occasion!
+ Commemoration of the 60th
Anniversary of the 1956 Hungarian Revolution Sunday,
October 23, 2016 at 2 p.m. Copernicus Center 5216 West
Lawrence Avenue, Chicago, IL
60630. Let us remember the
events and significance of the
1956 Revolution via poems,
music and dances.
+ For mass intentions, please
call or stop by the office.
+ 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.

HIRDETÉSEK
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt 9:30-kor. Október a Szűz Anya, a
rózsafűzér hónapja. Imádkozzunk együtt a Szentmise
előtt, kérjük közbenjárását, segítségét családunkra,
mindennapi életünkre.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise előtt!
+ Szentmise után reggelire hívjuk a kedves híveket.
+ Október 8 - Szüreti bál, a Hunyadi Mátyás
Cserkészcsapat - Délvidéki Csaoport támogatásávalrendezésében este 6 órai kezdettel. Szeretettel hívnak
és várnak mindenkit. A bevételt a gyerekek kirándulásáraés nyári táborozására fordítják. Részletek a
szórólapokon, vagy érdeklődjenek Baksay Zoltánnál.
+ Október 19 - Magyarországról érkező
Néptánccsoport remek műsorral lép fel a Copernicus
Centerben. Részletek a szórólapokon olvashatók, jegyezzük fel naptárunkba a dátumot! Támogassuk ezt, a
városunkban ritkán látható műsort!
+ Emlékezzünk együtt az 1956-os forradalom és
szabadságharc hőseire és eseményeire!október 23.
vasárnap, 2 órakor, Copernicus Center, 5216

West Lawrence Avenue, Chicago, IL 60630
Az idén 60. évfordulójához érkező októberi
eseményekre emlékezünk egy ünnepélyes műsoron. A megemlékezés folyamán versek, zene és táncok által felelevenítődnek a forradalom eseményei.
+ 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

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport
tanítási dátumok: Október 22, November 05. és 12, December 3. és 10.

Dear Parishioners,
Sometimes life threatens to kill us! Horrible things happen like the
loss of a job, the death of a loved one, the diagnosis of a terrible disease or
some other tragedy and we feel desperate, alone and afraid. That was what
happened to the prophet Habakkuk as we heard in this Sunday's first reading. All around him was the destruction of war, poverty and violence and
he feels like God has abandoned him. I think we can all relate to feeling
like that at one time or another in our lives. We beg God to intervene in our lives just
the way Habakkuk did. The hopeful part is to pay attention to God's response to Habakkuk. God tells him that the vision Habakkuk has for his life and the lives of all
faithful people is still alive. God tells him to write down his vision of prosperity and
peace and wait for it because it is coming. Habakkuk only needs to hang onto his faith.
Holding onto our faith can be difficult in the midst of tragedy but we have reason
to have hope. As St. Paul said to Timothy, "For God did not give us a spirit of cowardice but rather of power, love and self-control." With God's help we can overcome any
tragedy and reach the vision of happiness God has for us. It's not something we have to
wait for until we reach heaven to experience. God will give it to us within our own
lifetimes. We simply need to believe that!
The famous image of faith being like a mustard seed which we are reminded of in
today's Gospel is a consolation to us. Faith us like a mustard seed. All we need is a little of it and it will grow bigger and bigger. However, faith requires humility. It requires
that we detach ourselves from our own egos and admit we are powerless before the destructive forces of evil in our world. Only through belief in the power of God can we
survive life's storms and live to experience the peace and tranquility God desires to
give to us. Sometimes it requires that we wait. Personally I think God is worth waiting
for!
Have a wonderfully faith-filled week!
In God's love,
Father Michael Knotek
ASSISI SZENT FERENC
Az Egyház történelmének egyik legkrisztusibb szentjét ünnepeljük október 4-én,
kedden. Assisiben született 1182-ben olyan családból, ahol elsődleges volt az anyagi
jólét és annak gyarapítása. Egy akkor jóléttől elkápráztatott világ közéletre veszélyes
eretnekségeket produkált (albigensek, katharok). Ekkor választotta ki a Gondviselés
Assisi városából Ferencet. Megtért és Istennek szentelte életét. Döntő jelentőségű
esemény volt életében 1209 Szent Mátyás ünnepe. A krisztusi szegénység lelkiségének
hőse lett. Szerette ezt az Isten teremtette szép világot (Naphimnusz). Jézus Urunk
emberi életének hiteles közvetítőjeként, (greccó-i karácsony) Krisztus sebeit hordozta
testén. A kolduló rendek szellemiségével, ismét útjára indult a világban szeretetre építő
és örökkévalóság felé törekvő keresztény lelkiség. 1226. október 3-án halt meg, és két
év múlva már szentté avatták.

