SZERETET ÉS SZABADSÁG...!
NAGYOBB SZERETETE SENKINEK SINCS, MINT AKI
ÉLETÉT ADJA BARÁTAIÉRT! -Olvassuk a János-Evangélium 15,13ban. És '56 hősei- és áldozatai életüket adták VALAMIÉRT, valamiért,
amit SZABADSÁGNAK neveznek. A SZERETET ISTENNEK -aki
ÖRÖK SZERETET- természetfeletti ajándéka.
Nekünk is 21.századi keresztényeknek a SZERETETET helyesen kell
megvalósítani és Istennel is helyesen kell kapcsolatot teremtenünk. És a megismert
ISTENI IGAZSÁGOT kötelességünk megvalósítani. Istennek terve van velünk, amit meg
kell valósítanunk: be kell teljesítenünk.
'56-ban a harcoló honfitársaink felismerték az ellenséget: vagyis a keleti-függőséget.
Mi nem ismerjük fel napjainkban sem a nyugati-függőséget: a globalizmustól- és a
nemzetközi pénzvilágtól való függőségünket!
'56-ban EGYSÉG és ÖSSZEFOGÁS, ma pedig SZÉTHÚZÁS!
'56-ban erőt adó HIT és HAZASZERETET, ma pedig a pénz szeretete a legfontosabb!
'56-nak a hősei Isten örök törvényeivel akarták szebbé tenni a Világot.
Mi hogyan képviseljük ma Isten törvényeit? HITtelesen képviseljük-e az Isten- és
emberszeretet egymásmellé rendelt törvényét?! Szenvedő embertársainkban Krisztust
látjuk-e? Istent nemcsak tisztelnünk és imádnunk kell, hanem szeretnünk is! Egy pohár
víz, vagy vigasztaló szó, de egyszerűen embertestvérem panaszának meghallgatása már
lehet "belépő" az örök üdvösségre: Mt 25,34 - 40.
Ha életemből hiányzik az Istennel való kapcsolat, akkor embertársamban mindig
csak a másik embert látom és nem ismerem fel benne az ISTENI-KÉPMÁST!
Kérjük azt a Kegyelmet, mint Természetfeletti Isteni-Ajándékot, hogy minden
embertársunkban és felebarátinkban valóban Krisztust lássuk, aki örök bíránk és szertetel
vár minket is örök országába.
Addig pedig szeretettel vállaljuk az általa reánk bízott természetfeletti küldetésünk
megvalósítását!
PAPSÁG VASÁRNAPJA
A papság és a hívek más-más adományokkal, különböző módon, de egymásra utalva,
egymást segítve építik Krisztus testét. Igaz ugyan, hogy amilyen a pásztor, olyan a nyáj,
de fordítva is: amilyen a nyáj, olyan a pásztor. Már azzal is segítik a hívek papjukat, hogy
Krisztust látják és tisztelik benne. (Az egyházmegyés papokat helyesen „tisztelendő úr”
vagy „főtisztelendő úr” megszólítással illetjük. A szerzetes papok esetében „pater” [atya]
a helyes megszólítás vagy a nevét említve „testvér”-nek hívjuk. Az angol nyelvterületen
élő magyarok sajnos rosszul használják a „father” kifejezést, amikor a magyar beszédbe
belekeverik az angol szót.) Milyen jó lenne újra felfedezni és használni az ősi katolikus
keresztény köszöntést: Dicsértessék a Jézus Krisztus! – Mindörökké! Amen. (Latinul:
Laudatur Jesus Christus! – In aeternum! Amen.) * A hívek buzgósága bíztatás a pap (a
lelkipásztor) számára, megóvja őt az elkeseredéstől. * Imádkozzunk papjainkért!
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OCTOBER 26 - ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
Papság vasárnapja
Nap/Day

Idő/Time

Oct 26

11:00 AM

Nov 2

10:00 AM

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

1956 hőseiért
Molnár János testvérünkért
Marócsik Család
Molnár Jánosért, Szülőkért, Testvérekért

Molnár Család

Válaszos zsoltár: Szeretlek, Uram, Istenem,
én erösségem.
Énekek: 230-1, 230-4, 139, 140, 143, 306, 284.
MISSION STATEMENT
St. Stephen King of Hungary
Church serves the spiritual
needs of all Catholics in our
PARISH COLLECTIONS
neighborhood, regardless of Oct. 18:7:00 PM Healing Mass collection:$ 882.00
ethnicity, and also welcome all
Maint. Collection: $1,342.00
Hungarians who want to pray in Oct.19: Sunday 10:00 AM Mass coll.:$ 693.00
their language and keep their
2nd - Mission Sunday - collection: $163.00
cultural traditions alive!
Please support your Parish!
In your prayers, please remember these parishioners or relatives and
friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace:
Szalai Erzsébet, Baksay István, Vajda Rudi, Saller Márta, Mátyás Mária,
Mrs. Maureen Simonyi, Mátyás Károly, Szukitch Margit, Mákos József,
Domokos Mária, Jacques Yez, Szabó Margit, Serfecz József, Marócsik József.

ANNOUNCEMENTS
+ We will be praying the rosary
every Sunday morning at
9:30AM before Mass. All are
welcome to pray with us.
+ Confession time is available
before mass on Sunday.
+ Today, October 26th, we’ll
commemorate the 1956 revolution. After the 11 AM Mass,
breakfast will be served, there
will be a program presented by
Chicago Hungarian organizations.
+ On November 2nd, everyone
is welcomed to a breakfast
served after mass, then members
of the Parish Council and Financial Committee will have a joint
meeting. We ask ALL members
to attend.
+ We are inviting all our parishioners and their friends to the
Elisabeth-Catherine ball, on
November 15th. Live music
with the TESOK band from
Hungary.
+ We’ll be collecting again nonperishable food and cans for
Thanksgiving. Thank you for
your donations and please place
them in the designated boxes, by
the entrance.
+ For mass intentions, please
call or stop by the office.
+ To learn more about our
events, visit
www.stephenchurch.org.
+ We ask that if anyone has
changed their address or phone
number, please notify the office.

HIRDETÉSEK
+ Október, a Rózsafüzér hónapja. Ebben a hónapban
is, a Szentmise előtt közösen imádkozunk és kérjük a
Szent Szűz segítségét a magunk és templomunk
életére.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise
előtt!
+ Ma, Október 26. a Chicagó-i Egyesületek és
Egyházak közös rendezésében emlékezünk 1956.
hőseire és áldozataira. Szeretettel köszöntünk
minden kedves megjelentet az 1956 -os ünnepi
Szentmisén. Köszöntjük Nick Desmond atyát,
köszöntjük a Pedagógusok énekkarát, Vass Lajos
karnagyot, és a Csalló zenekart.
+ November. 1 Mindenszentek ünnepe
+ November. 2 Halottak napja. November
hónapban imáinkban emlékezzünk meg elhunyt
hozzátartozóinkról, ismerőseinkről és Templomunk
tagjairól. Nyugodjanak békében!
+ November 2. Reggeli után az Egyháztanács és a
Pénzügyi Tanács közös gyűlést tart. Kérjük a tagok
pontos megjelenését.
+ November 15. Erzsébet-Katalin bálunk lesz, este
6 ó-kor szentmise. Élő zene a TESÓK együttessel,
kitűnő vacsorával. Kérjük, jegyezze fel naptárába,
hozza el barátait is!
+ Közeleg a Hálaadás ünnepe és ismét elkezdjük a
tartós élelmiszerek gyűjtését a rászorulók javára.
Kérjük, helyezze el adományát a bejáratnál található
dobozba.
+ Ha valaki tud olyan személyt, aki segíteni tudna a
Mátyás házaspárrnak, kérjük jelentkezzen a 773545-3737 számon.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodába.
+ 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
időpontjai a 2014. őszi/téli félévre:
7. December 6.
5. November 8.
8. December 13.
6. November 22.
9. December 14: Karácsonyi ünnepség.
OUR HUNGARIAN
COMMUNITY AND HERITAGE
+ If you would like to rent the
Mindszenty Hall for private events, we
ask that you stop by the office at least
three weeks before the requested date.
+ Saturday, November 8 @ 3:00 pm John the Valiant Musical - Union
Ridge School, Harwood Heights
(Tickets via mail or at the door)
+ If you would like to know more about
Hungarian events taking place in our
area, please visit: chicagohungarians.com.
for more information!

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK
+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
Aki szeretné Templomunk Mindszenty termét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze
szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt
templomunk irodájában, vagy hívja a Templomot.

+ November 8. szombat, 3 órakor - János
Vitéz - Union Ridge School, Harwood
Heights (Jegyek postán vagy az ajtónál)
+ Ha szeretne tudni a városunkban történő
magyar eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web oldalon
mindenezekről tájékozódhat.

IMÁDSÁG OKTÓBERBEN
Mária, Édesanyánk! Segíts minket, hogy Isten misztériumainak hűséges sáfárai
legyünk! Segíts továbbadni azt az igazságot, amelyet Fiad hirdetett! Segíts továbbadni
a szeretetet, ami a főparancsolat és a Szentlélek első gyümölcse! Segíts, hogy
megerősítsük testvéreink hitét! Segíts, hogy az örök élet reményét terjeszthessük!
Segíts megőrizni Isten ránk bízott népe lelkének nagy kincseit.
(Szent II. János Pál pápa)
MINDENSZENTEK ÜNNEPE - November 1.
Isten az embereket közösségi természetük szerint vezeti az üdvösségre. A még úton
levők feltekintenek a már célba érkezettekre, s biztatást merítenek abból, hogy látják
mindenféle nemből, korból, állásból, nemzetből a megkoronázottakat Isten országában.
Senkit sem akarunk figyelmen kívül hagyni azokból, akik Isten látására jutottak, s
ezért szentelünk külön ünnepet Mindenszenteknek, tehát azoknak is, akiknek nevét
egyedül csak Isten ismeri. Az ünnep a 7. századból ered, akkor szentelték fel a hajdani
pogány Pantheont Máriának, a vértanúknak és minden szenteknek közös tiszteletére.

