FRANCIS GEORGE KARDINÁLIS LEVELE A FÖEGYHÁZMEGYE HIVEIHEZ!
Kedves Testvérek!
Minden vasárnap a legméltóságosabb Oltáriszentséget ünnepeljük,
Krisztus küld bennünket a világba tanitásával:"Amint az Atya küldött
engem, én is úgy küldelek titeket!" A Missziós vasárnap ezt a küldést ünnepeljük az Egyházban.
Ez a misszió mindennap érezhetövé válik az Egyházban, amikor
arra törekszik, Krisztus tanitását ismerteté tegye. Ez elsösorban az igehirdetés utján történik, valamint azon intézmények utján, melyek az emberek javát hivatottak szolgálni: ilyenek, a gyermekek nevelése, a betegek
gondozása, az idösek és házhoz kötöttek látogatása, a felnöttek részére a
lehetöség felkinálása, hogy a hitben gyarapodjanak, a szeminaristák nevelése, a szerzetesek és szerzetes nök lelkiéletben való elmélyitésére felkinált lehetöség stb.
A missziós elkötelezettség erösiti a hitünket és az egyházközség lelki életét táplálja. Ha
egyszer találkoztunk Krisztussal és megtapasztaltuk a megtérés kegyelmét, akkor szivesen
osztozunk az egyház missziós munkájában. Missziós felelöségünk sohasem csökken, mivel a
"vándorló egyház természete, hogy missziós jelleggel bir". A missziós vasárnap ezért egy állandó figyelmeztetés számunkra, hogyan osztozik az egyház ebben a feladatban helyi vonatkozásban és egyetemességében.
Boldog emlékü II. János Pál pp. emlékeztetett arra, hogy aqz egyház missziós munkája
"még messze van annak befejezésétöl". Arra kaptunk meghivást, hogy az egyházköség és
szomszédságunk határain túl elmenjünk azokhoz, akik még nem ismerik Krisztus tanitását,
vagy akik elhagyták a Krisztusba vetett hitüket. Mindannyian hivatottak vagyunk a misszióba,
ezért ma gondolkozzunk el egy kissé ezen a feladatunkon, és az egyház missziós törekvésein.
Kérlek, ujitsátok meg a missziós kötelezettségeiteket a föegyházmegye iránt. Ugyanakkor kérlek, imádkozzatok a Pápai Missziós Társulatokért és a világ-misszió sikeréért.
Bátoritva kérlek, legyetek a missziós munka elömozditói az egyházközségben, a vallásos nevelési programokban és az iskolákban. Kérjük együtt a szentlelket, hogy mélyitse bennünk a
vágyat a missziós munka iránt, és adjon kegyelmet, hogy minél búzgobbak legyünk a hit terjesztésében. Áldjon és jutalmazzon meg gazdagon a mindenható Isten nagylelküségetekért.
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OKTÓBER 23- ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP— MISSZIÓS VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

OCT 23

8:30 AM

(English mass) Parishioners

OCT 23

11:00 AM

1956 áldozataiért
Kéri József
Megyeri és Bicók család

OCT 30

8:30 AM

(English mass) Parishioners

OCT 30

10:00 AM

Kovács Ferenc
Édesanzáért, Nagymamáért

Ki távozott Tőled meghallgattatlanul.
Azért bizton mondom minden szenvedésben:
Mária mindig segít minden időben.
Biztosan állítom életben s halálban:
Mária segít minden balsorsban....

Rigácz Rózsika
Kolos Alíz,
Göndöcs Alíz és Rita

Válaszos zsoltár: Szeretlek, Uram, Istenem, én erősségem.
Énekek: 230 1-2, 230-4, 139, 140, Most segíts meg Mária, 143, 306, 284
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!

Öszinte tisztelettel: Francis Cardinal George, O.M.I.
Chicago Érseke

IMÁDSÁG
Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek,
Tied élet s halálban, tied jó és balsorsban.
Tied küzdve szenvedve, tied most és örökre.
Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek...
Ki kérte még segélyedet hasztalanul,

Kéri/ Requested By

Az 1956-os forradalom 55-ik évfordulója

PARISH COLLECTION:
October 16th : $ 640.01
Hall renting Oct. 1st: $ 600.00

OUR PARISH
+ We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30 before Mass. All are welcome to pray
with us.
+The English language mass is on
Sundays from8:30 AM..
+We are welcoming all Hungarian
organizations and churches in Chicagoland in remembering the
1956th revolution. The 11 AM
mass will be followed by breakfast
and a movie presentation related to
the event.
+Today, October 23rd, there will
be a second collection for World
Mission Sunday. Please use the designated envelopes and thank you for
your generosity.
+On October 30th, after the mass,
there will be a Financial Committee
meeting.
+We are inviting all our parishioners
and their friends to the ElisabethCatherine ball, on November 19th.
+We are still accepting donations

TEMPLOMUNK
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a

Szentmise előtt 1/2 10-től, mindenkit hívunk a
közös imádságra.Október a Szentolvasó
hónapja.Kérjük a Szűzanya közbenjárását mindennapi életünkben.
+Az angol mise minden vasárnap, reggel 8:30-tol
van.
+Ma emlékezünk meg 1956 55. évfordulójáról.
Szentmise után uzsonna, azután az Egyházak és
Egyesületek közös rendezésében, bemutatjuk a
Szabadság , szerelem című magyar filmet.
Imádkozzunk hőseinkért és hazánkért!
+Missziós vasárnap van. A mai vasárnapon azokra
az emberekre gondolunk, akik Jézus igéjét hirdetik
a világban. Második gyűjtés lesz, jószándékú
adományaikat hálásan köszönjük.
+Október 30-án, a Szentmise után, süteményre és
kávéra hívjuk a kedves híveket. PÉNZÜGYI
TANÁCS gyülés lesz, kérjük a tagok pontos megjelenését.
+November 19—Hagyományos ERZSÉBETKATALIN zenés vacsora, bál. 6 ó-kor Szentmise,
azután tálaljuk a vacsorát. Részletek a szórólapon
olvashatók, hozza magával barátait, ismerőseit és
in memory of Fr. Kamp. Please
jelentkezzünk minél hamarabb!
write your check in our church’s
+Aki szeretne Fr. Kamp emlékére adomáyozni, kérname and write in the memo : in
jük a templom nevére állítsa ki a csekket, és a memo
memory of Fr. Kamp.
-ba írja be: memory of Fr. Kamp. Az adományokat a
+ If you would like Father Siklodi to templom továbbítja a megadott helyre.
visit you or a loved one who is ill,
+ Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy ismerőse
please call the office.
beteg és szeretnék, hogy Sándor atya meglátogassa,
+We ask that if anyone has changed jelentsék be az irodában, vagy hívják a Templomot.
their address or phone numbers to
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
please notify the office.
+ To see more about events at our megváltozott, jelentse be az irodába.
+Templomunk eseményeit és a fényképeket megchurch, visit our website at
tekinthetik: www.stephenchurch.org
www.stephenchurch.org

KÉRÉS A KEDVES HIVEKHEZ, TÁMOGATÓINKHOZ!
Az utóbbi években - Erzsébet-Katalin báljaink alkalmával - nem
tartottunk sors-jegy árusítást, ezért is emeltük fel kissé a vacsora árát,
hogy ezzel is támogassuk templomunk "anyagi" életét és működését.
Épület-együttesünk állandó karban-tartást igényel, ami a mostani
gazdasági helyzetben, valamint Híveink egyre fogyó száma miatt,
komoly kihívást és gondot jelent. Ezért - tisztelettel kérünk mindenkit akinek szívügye a Szent István templom és jövője,támogassa anyagilag úgy az ünnepségeinket, mint templomunkat! Nagyon helyes lenne, ha
‘végrendeletünkben" is gondolnánk a Szent István templomra!
A Kedves Testvérek szíves megértését ezúton hálásan köszönöm!
Lelkipásztorotok: fr. Sándor
OUR HUNGARIAN
COMMUNITY AND HERITAGE

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK

+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
Aki szeretné Templomunk Mindszenti 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.
++Idős házaspár mellé - magyarul is jól beszélő - gondozót keresnek.(Férj magyar, a feleség nem!)Ha valakit érdekelne a munka, szíveskedjen az ún. HOME CARE ASSISTANS hivatalt hívni, az 1-847-853-7777 telefonszámon. A házaspár Kenilworth-ben
lakik. Az érdeklődök hívják:Maureen Mueller hölgyet.
+To all those who would like to
rent the Mindszenty Hall for private events, we ask you to stop by
the office with 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
www.chicagohungarians.com for
more information!

In your prayers, please remember these parishio-ners 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, Butkovich Adél, Boesze
János, Szabó Ilonka, Saller Márta, Molnár János, Jacques Yez, Szukichs Margit.

