
 

 

Évközi 30. vasárnap   

 

         OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből  

       Ezt mondja az Úr: „Kitörő örömmel örüljetek Jákobon, örvendjetek annak, aki első a 

nemzetek között. Dicsőítsétek, hirdessétek és mondjátok: »Az Úr megszabadította népét, 

Izrael maradékát.« Íme, visszahozom őket észak földjéről, és összegyűjtöm őket a föld 

határairól. Mindnyájukat összegyűjtöm: a vakokat és a sántákat is, a várandósokat és a 

szülő anyákat is. Nagy sereg lesz, amely ide visszatér. Könnyek között jönnek, fohász-

kodás közt vezetem őket vissza. Forrásvizekhez vezérlem őket, sima ösvényeken, nehogy 

elessenek. Mert atyjává lettem Izraelnek, és Efraim az én elsőszülött fiam.” 

Ez az Isten igéje.   

 

       SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből 

   Testvéreim! 

    Minden főpap az emberek közül való, és arra rendelik, hogy az Isten tiszteletében 

képviselje az embereket, ajándékokat és áldozatot mutasson be a bűnökért, mint olyan 

valaki, aki megértő tud lenni a tudatlanok és a tévelygők iránt, hiszen őrá is gyöngeség 

nehezedik. Így a népért is, és a saját vétkeiért is áldozatot kell bemutatnia. Ezt a tisztséget 

magától senki sem vállalhatja, csak az, akit Isten meghív, mint Áront. Így Krisztus sem 

önmagát emelte főpapi méltóságra, hanem az, aki így szólt hozzá: „Fiam vagy te, ma 

szültelek téged.” Másutt meg ezt mondja: „Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje 

szerint.” Ez az Isten igéje.   

 

 

        ALLELUJA 

     Üdvözítőnk, Jézus Krisztus győzött a halálon, és az evangéliumban fölragyogtatta az 

örök életet.    

 

 

        † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből 

       Abban az időben tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és 

nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott 

ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: ,Jézus, Dávid 

fia, könyörülj rajtam!” Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban 

kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam!” 

      Jézus megállt és így szólt: „Hívjátok ide!” Odaszóltak a vaknak: „Bátorság! Gyere, 

téged hív!” Az eldobta köntösét, felugrott és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte: „Mit 

akarsz, mit tegyek veled?” A vak ezt felelte: „Mester, hogy lássak.” Jézus erre így szólt 

hozzá: „Menj, a hited megmentett téged.” Az pedig nyomban visszanyerte látását, és 

követte őt az úton. 

     Ezek az evangélium igéi. 
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  OKTÓBER 24 -Évközi 30. Vasárnap  
30th Sunday in ordinary Time 

A missziók vasárnapja  

      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 24 10:00AM 
1956 -os foradalom hőseire emlékezünk 

For the heroes of 1956. revolution 

Oct 31 10:00AM 
Édesanyáért, Nagymamáért 

                                              Kolos Alíz, Göndöcs Rita és Alíz  

 Énekek számai:  
        229, 229-5-6, 122, 120, 143, 306, 284. 
 

VÁLASZOS ZSOLTÁR:  

      Hatalmas dolgot művelt az Úr   
     vélünk, azért szívből ujjongunk. 

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 17th: $ 458.00 
   Please support your Parish!  

May God bless your generosity!                           



 

 

MISSZIÓS VASÁRNAP 

        Missziós vasárnapon a világ minden katolikus templomában a misszókért, a távoli 

földrészeken élőkért, a misszionáriusokért és Krisztust követő céljaikért szól az ima és 

erre gyűjtik az adományokat. A misszió Jézustól kapott küldetésünk: „Menjetek és 

tegyetek tanítványommá minden népet” (Mt 28,19). A világmisszió meg-ünneplését – 

1926-ban vezették be. A Hitterjesztés Művének kezdeményezésére október lett a 

világmisszió hónapja, a hónap utolsó előtti vasárnapja pedig II. János Pál pápa 

rendeletére a világmisszió vasárnapja.   

 

EGY GONDOLAT 

       Mit jelent ma misszionáriusnak lenni? A kérdésre az egyik jezsuita atya (André 

Gagnon) így válaszol: „Misszionáriusnak lenni ma mindenekelőtt a találkozást jelenti 

Krisztussal. Vele, akit nem a levegőben, vagy valahol máshol találhatunk meg, hanem az 

emberekben, akikkel találkozunk, és akikben benne él Krisztus.”                 – K. Sz. ofm  

 

 

SZENT SIMON ÉS SZENT JÚDÁS TÁDÉ APOSTOLOK – OKTÓBER 28. 

        Lukács evangélista Simont buzgónak nevezi, mert zsidó öntudatának, vagyis 

Istennek, az Ő népének és az Ő törvényének buzgó ápolásával tűnt ki. Simon tehát Máté 

ellentéte volt, aki mindezeket semmibe véve adószedőként tisztátalan foglalkozást űzött. 

Kézzelfogható jele ez annak, hogy Jézus a legkülönbözőbb társadalmi és vallási 

rétegekből hívja meg tanítványait, minden elő-ítélet nélkül. Őt az ember érdekli, nem a 

társadalmi helyzet. Jézus tanítványi körében mindannyian – még ha ennyire 

különbözőek is – együtt éltek, mivel a Mester személye egyesítette őket. Lecke ez 

számunkra is, akik gyakran hajlamosak vagyunk arra, hogy a különbségeket és az 

ellentéteket hangsúlyozzuk, megfeledkezve arról, hogy Jézus Krisztusban megadatott 

nekünk a konfliktusok elkerüléséhez szükséges erő. 

 

         Júdás Tádénak tulajdonítható az Újszövetség egyik leve-lének szerzősége. Levele 

arra figyelmeztet, hogy a korunkban felbukkanó kísértések és szellemi áramlatok között 

megőrizzük hitbeli öntudatunkat. Tudatosítanunk kell magunkban, hogy ehhez erőre, 

érthetőségre és bátorságra van szükségünk a világ ellenállása közepette. 

       Szent Simon, a buzgó és Szent Júdás, a bátor korunk hősei a vallási gyakorlatokban 

megmutatkozó langyosság és a hit megvallásában tapasztalható félelem idő-szakában. 

Miért tudunk róluk ilyen keveset? „Az a leghelyesebb – válaszol Le Nain de Tillemont 

francia történész –, ha kíváncsiságunkat ebben az esetben alárendeljük az isteni 

bölcsességnek, amely »elrejti« előlünk a legnagyobb szenteket azért, hogy mi magunk is 

megtanuljunk »elrejtettségben« maradni, hogy annál jobban »megismertessük« 

másokkal Istent.”                                         (Részletek XVI. Benedek pápa  katekéziséből, 

2006. október 11.) 

 

 

ANNOUNCEMENTS  
 + We are praying the rosary 

every Sunday morning at 9:30 

before Mass. All are welcome to 

join us in prayer. 

+ Today, October 24th, we re-

member the heroes of 1956. 

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 na-

tional holiday presented by Chi-

cago Hungarian organizations 

and Hungarian Consulate. 

+ Next Sunday, October 31st, 

coffee and pastries will be served 

after Mass. 

+ 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. 

+ Ma, Október 24. - Szeretettel köszöntjük az 1956-

os megemlékezés résztvevőit, Főkonzul Urat, 

Világi és Egyházi vezetőket. Szentmise után lesz egy 

rövid program, majd fél egytöl, a  Norridgei Refor-

mátus Egyháznál lesz megkoszoruzva a 56-s szobor, 

a Chicágo-i Egyházak,  Egyesesületek és a Konz-

ulátus támogatásával. 

+ Ma, Október 24. - második gyűjtés lesz a 

Missziók javára.  

+ Október 31. - Szentmise után sütemény és kávé 

lesz. 

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 

megváltozott, jelentse be az irodába.  

+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, jelent-

kezzen az irodánál. 

+ Templomunk eseményeit és a fényképeket meg-

tekinthetik: www.stephenchurch.org. 

  + Egy hálószobás, egy fürdőszobás lakás kiadó 

Januártól Sarasota, FL-ban, a téli hónapokra. 

Érdeklődni lehet: 630-468-2054 vagy 

joseph.bogdan@sbcglobal.net címen. 
    Urunk: te az élet Istene vagy.  
    Köszönjük, hogy Jézus Krisztus által megnyitod szemünket, hogy látók lehessünk.  
    Annyi minden elvakíthat bennünket: vakká tud tenni minket ideig-óráig tartó 
gyönyörök csillogása, üres, látszat-javak fénye.  
    Add, hogy Fiadban, Jézus Krisztusban megláthassuk az igazi fényt, a világ 
világosságát, aki a sötétségből minden embert az élet világosságára akar vezetni.  
    Sokszor elhomályosítja látásunkat önzésünk, nagyravágyásunk, önhittségünk. 
    Add, hogy tisztán látók lehessünk, add, hogy ne tévesszük soha össze a hamisat az iga-
zival, a rútat a széppel, a rosszat a jóval.  
    Add meg minden embernek a kegyelmet, hogy találkozhasson Krisztussal, az igazi    
Világossággal, aki mindannyiunk számára az élet. 


