
 

 

OKTÓBER: A RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA 
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 

családoknak, és bizonyosan ápolta bennük a közösséget. Nem szabadna elveszítenünk 
ezt a drága örökséget. Vissza kell térnünk a családban és a családokért végzett imád-
sághoz, felhasználva a rózsafüzért is.             Szent II. János Pál pápa  

Évközi 30. vasárnap 

    OLVASMÁNY Mózes második könyvéből 

Ezt mondja az Úr: Az idegent ne használd ki és ne nyomd el, hiszen ti is idegenek vol-

tatok Egyiptomban. 

Az özvegyet és árvát ne sanyargassátok. Ha sanyargatjátok őket, s ők hozzám kiáltanak, 

meghallom panaszukat, és fellobban haragom. Kard által veszítelek el benneteket, hogy 

asszonyaitok özvegyek, gyermekeitek árvák legyenek. 

Ha a népemből való szegénynek, aki közötted él, pénzt kölcsönözöl, ne viselkedj vele 

szemben uzsorás módjára. Ne követelj tőle kamatot. Ha embertársad köntösét zálogba 

veszed, napszálltakor add vissza neki. Hisz ez az egyetlen takarója, amelybe beburkolja 

testét. Különben mivel takarózna? Ha hozzám kiált, meghallgatom, mert irgalmas 

vagyok. Ez az Isten igéje. 

      SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből 

Testvéreim!  Mindnyájan tudjátok, hogy hogyan viselkedtünk körötökben a ti szolgála-

totokra. Ti pedig az Úr és a mi követőink lettetek. A tanítást a sok nehézség ellenére is a 

Szentlélek örömével fogadtátok, és így Makedóniában és Ahájában minden hívőnek pé-

ldaképei lettetek. Istenbe vetett hitetek mindenütt ismertté vált, ezért nem is kell róla 

beszélnünk. Az emberek maguktól mondják el, hogyan fogadtatok minket, hogyan for-

dultatok a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok és vár-

játok a mennyből Fiát, Jézust, akit a halálból feltámasztott, s aki megment minket az 

eljövendő haragtól. Ez az Isten igéje. 

      ALLELUJA 
Jézus mondja: † Aki szeret engem, megfogadja szavamat, * Atyám is szeretni fogja, és 

hozzá költözünk. Jn 14,23 – 8 G. tónus. 
     † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 
Abban az időben: Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el 
a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a 
következő kérdést tette fel neki: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?” Jé-
zus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és 
egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd 
felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a 
próféták.”  Ezek az evangélium igéi.  
 

4  

 

 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2020 
Telephone: (773) 486-1896                                                            
Fax: (773) 486-1902 
Email: st.stephen@freemail.hu 
Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Edward J. Cronin 
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

OKTOBER 25. – ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP  

30th Sunday in ordinary Time        

1

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and friends 
of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace: Mátyás 
Károly, Jurasits Mária, Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz 
Rózsi, Mocsán Ilike, Bajzek Erzsébet, Lakatos Éva. 

 Énekek számai: 226, 226-5-6,142, 131, 306, 284. 

 VÁLASZOS ZSOLTÁR: Szeretlek, Uram, Istenem, én erősségem.   
   

 Idő/Time Miseszándék/Intention Kéri/Requested By 
Oct 25 10:00AM 1956  áldozataira, hőseire emlékezünk  

Nov 1 10:00AM 

Édesanyáért, Nagymamáért    

   

                                  Kolos Alíz, Göndöcs Rita és Alíz 

MISSION  STATEMENT 

St. Stephen King of Hungary Church 

serves the spiritual needs of all Catholics 

in our neighborhood,  regardless of eth-

nicity, and also welcome all  Hungarians 

who want to pray in their language and  

keep their cultural traditions alive! 
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ANNOUNCEMENTS  
+ We ask all parishioners to 
join us for praying the rosary 
before mass. 
+ Today, October 25, we re-
member the heroes of 1956. 
At the Norridge Reformed 
Church, there will be a short 
outdoors commemoration 
around 12:30PM.     
+ We’ll be collecting non-

perishable food and cans for 

Thanksgiving. Thank you for 

your donations and please 

place them in the designated 

boxes, by the entrance. 

HIRDETÉSEK  
+ Október, a Rózsafűzér Királynéja hónapja, kérjük a 
kedves híveket, hogy Szentmise előtt csatlakozzanak a 
rózsafűzér imádkozásához. 
+ Ma, Szeretettel köszöntünk minden megjelentet, akik a 
mai Szentmisén néma főhajtással emlékeznek 1956 
hőseire és áldozataira. 12:30-töl a Norridge-i Egyháznál 
az 56-os emlékműnél koszorúzás, ezt követően ünnepi 
megemlékezés lesz. 
+ Mint, minden évben, most is elkezdjük az élelmiszer-
gyűjtést a szegények javára. A bejáratnál található doboz-
ban helyezzék el  nemromlandó adományikat, melyet eb-
ben az évben Szt. Helen plébánosának, - aki egyben Tem-
plomunk Adminisztrátora is,- adunk át szétosztásra. A 
gyűjtés November 22-ig tart, előre is köszönjük nagylelkű 
adományaikat! 
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A PAPSÁG VASÁRNAPJA - Az egyházi rend szentsége 
    (1) A pap az Egyház üdvözítő misztériumának része, sajátos meghívását és szolgálatát 
az Egyházban kapja, az Egyházban éli, az Egyház javára.  
     (2) A pap testvére azoknak, akikkel együtt osztozik az istengyermekség méltóságában, 
Krisztus követésében, a Szentlélek általi fölkenésben Istennek az erényes élettel való 
megdicsőítésére, az életszentségre szóló meghívásban.  
     (3) A pap küldetése sajátos részesedés Krisztus és az egész Egyház küldetésében: a 
tanítói (prófétai, martüria), a megszentelői (papi, liturgia) és a királyi (pásztori, diakónia) 
küldetésben, amely által kommunio épül a Szentháromság egy Istennel és az Egyház 
tagjai, valamint minden ember között. 

IMÁDSÁG A PAPOKÉRT 
        Mária, Jézus Anyja és a papok Anyja, engedd, hogy így szólítsunk téged, hogy 
ünnepelhessük anyaságodat, s Fiad és fiaid papságát szemlélhessük nálad,  
Istennek szent anyja!   Krisztus Anyja, aki a Szentlélek fölkenése által a pap Messiásnak 
embertestet adtál, hogy üdvözítse a szegényeket és a megtört szívűeket; őrizd meg 
szívedben és Egyházadban a papokat, Megváltónknak Anyja!    Hitnek Anyja, aki 
elkísérted a templomba az Emberfiát, hogy beteljesítse az atyáknak adott ígéreteket; ajánld 
az Atyának az ő dicsőségére Fiadnak papjait, Szövetség Szent Szekrénye!     Egyháznak 
Anyja, aki az utolsó vacsora termében a tanítványok között az új népért és pásztoraiért 
imádkoztál; eszközöld ki a papoknak az ajándékok teljességét, Apostolok Királynője! 
  Jézus Krisztus Anyja, ki Fiad mellett álltál élte kezdetén és küldetésében, kerested őt, a 
Mestert a sokaságban, mellette álltál, amikor felmagasztalták a földről, s odaadta magát 
egyetlen és örök áldozatul; aki fiadként kaptad meg Jánost, fogadd el az öröktől fogva 
meghívottakat, oltalmazd növekedésüket, kísérd életükben és szolgálatukban a te fiaidat, 
Papok Édesanyja!  Amen. 


