
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! 

          Kedves Hivői Jézus Krisztusnak! 
         Sajnálom, hogy nem tudtam előbb bemutatkozni. Farkas Ádám, László Barát a 

nevem és a Minorita Ferences Rendhez tartózóm. 1989, Január 20-án születtem, 

Warren, Michigan-be. A szüleim 1985-be jöttek Budapest-Magyarországról. A 

Detroiti Szent Kereszt Magyar Romai Katolikus Templomba jártunk amikor 

kisgyermek voltam. A templom vezetői két nagyszerű, csodálatos pásztor akik 

szintén a Ferences Rendhez tartoznak. Számtalan misén ministráltam és sok 

Ünnepségen vettem részt a szüleimmel, ahol élvezettel tanultam a magyar kultúrát és 

fogyasztottam az ízletes hazai vacsorákat amiket tálaltam mise után. Felnövekedve figyeltem ezt a két 

jó lelkipásztort, hogy milyen komolyan dolgoznak azon, hogy a hívek kövessék az Úr tanításait. Igazán 

nagyon sok tisztelettel gondolok rájuk, mert az Ők segítségével és befolyásával végül bevonultam a 

Ferences Rendbe 2010, Július elsején. 

           Augusztus 5-én kötöttem meg az első fogadalmamat, ami nagyon szívhez szóló ünnepnap volt. 

Augusztus 21-én költöztem Chicagóba, ahol a S. Hyde Park Blvd.-on lakom a Szent József Ferences 

Kolostorban, 18 testvérrel lakunk ebben a házban. Mindenkinek más a feladata és mindannyian más 

úton követjük az Úr akaratát de a céljaink egy útra vezetnek, erősíteni a katolikus hittet. 10-en papnak 

tanulnak és 5-en pedig testvérek maradnak. Kérlek hogy imádkozzatok, hogy szándékuk megvaló-

suljon. Amikor az idő eljött, hogy valahol szolgálni kellett, én a Szent István Magyar Katolikus 

Templomot választottam. Siklodi Sándor Atyától kérdeztem, hogy lehetek-e szolgálatára és Ő 

örvendezve vette tudomásul, hogy ezt a kis Magyar templomot választottam gyakorló helyemmé. Az 

Atya nagyon örült, hogy megengedték a Rend vezetői, hogy itt gyakoroljak. Egy és fél honapja 

segítettem az atyának minden Kedden a templom könyvtárjában és máskisebb munkákban a templom 

körül, ami igazán kedvemre válik. Minden Vasárnap segítek a Szent Misén ministrálni. Nagyon örülök, 

hogy a Magyar nyelvet tudom használni és ilyen kedves emberek közé hozott a sors. A legjobb érzés 

tölti el a szívemet akkor, amikor magyar emberek társaságában vagyok és a magyar nyelvet, kultúrát és 

hagyományokat tanulhatók a gyermek kórómra emlékeztet. Nagyon örvendek, hogy tudok itt lenni 

köztetek és, hogy befogadtak a hívek. Nagyon szépen köszönöm mindannyiuknak, az Úr segítségét 

kérem, hogy engedje meg, hogy tovább vihessük együtt a jóságos Atyaisten hirdetéseit és tanulmányait 

a következő generációknak és önmagunk lelki megnyugvására, Jézus Krisztus dicsőségében! 

          Az Úr Isten Békéje legyen veletek, családotokkal és szeretteitekkel! 

                                                                                                                          Friar Farkas László, OFM 

Válaszos zsoltár:Hatalmas dolgokat művelt az Úr vélünk,  

                                                                                 azért szívből ujjongunk. 

Énekek: 220-1, 220 4-5, 118, 144, 306, 184/B. 
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OKTÓBER 28– 30.  ÉVKÖZI  VASÁRNAP -PAPSÁG VASÁRNAPJA 

 Nap/Day Idő/Time Miseszándék/Intention                  Kéri/ Requested By 

OCT 28 10:00AM 
Édesanyáért, Nagymamáért       Kolos Alíz és Göndöcs Rita 

Butkovich Adél      Szt. Erzsébet Oltáregylet     

NOV 1  MINDENSZENTEK ÜNNEPE - Kötelező ünnep 

NOV 2  HALOTTAK NAPJA  

NOV 4 10:00AM  Frank Horváth                 Dobovánszky Család 

In your prayers, please remember these parishioners 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, Szabó 

Ilonka, Saller Márta, Molnár János, Katona Jenö,  

Mátyás Károly, Mrs. Maureen Simonyi. 

MISSION  STATEMENT 

St. Stephen King of Hungary Church serves the 

spiritual needs of all Catholics in our neighbor-

hood, regardless of  ethnicity, and also welcome 

all Hungarians who want to pray in their language 

and keep their cultural traditions alive! 

PARISH  COLLECTION         

October 21st :$ 2,428.00  

Prop. of Faith collection:$162.00 

Hall rent  M.H.B.K. : $100.00      

Please support your Parish!   



ANNOUNCEMENTS  

+We will be praying the ro-

sary every Sunday morning 

at 9:30 before Mass. All are 

welcome to pray with us. 

+Today, October 28th, cof-

fee and pastries will be 

served after the mass. 

+On November 4th and 

11th, everybody is invited 

for breakfast, after Mass. 

+We are inviting all our  

parishioners and their friends 

to the Elisabeth-Catherine ball, 

on November 17th. 

+On November 18th, there 

will be a second collection, for 

the poor. 

+We will be collecting this 

year again non-perishables 

food items for Thanksgiving, 

up to November 18th, that 

we’ll be taken to the food pan-

try, at St. Aloysius church, on  

+We ask that if anyone has 

changed their address or phone 

number to please notify the of-

fice. 

+For mass intentions, please 

call or stop by the office. 

+To learn more about our 

events,  please visit our web-

site at www.stephenchurch.org 

HIRDETÉSEK 

+Október, a Rózsafűzér hónapja. Mindenkit 

hívunk közös imádságunkra, amely minden 

vasárnap 1/2 10-kor kezdődik. Kérjük a Szűz 

Anya segítségét és oltalmát közösségünkre és 

saját életünkre. 

+Ma, Szentmise után kávéra és süteményre 

hívjuk a kedves híveket.Önkéntes adományai-

kat a költségek fedezéséhez, hálásan elfogad-

juk.  

+November 4-Reggeli után Oltáregylet 

gyűlés lesz, melynek elsődleges napi rendi 

pontja az Erszébet-Katalin vacsora 

előkészítése, ezért kérjük a tagok pontos megjelenését. 

+November 11én, Szentmise után reggeli lesz.  

+November 17– én, lesz a hagyományos ERZSÉBET -

KATALIN zenés vacsora, bál. 6 ó-kor Szentmise,  

azután tálaljuk a vacsorát. Részletek a szórólapon  

olvashatók, hozza magával barátait, ismerőseit és  

jelentkezzünk minél hamarabb! Sorsoláshoz  

ajándéktárgyakat hálásan elfogadunk! 

+November 18-án, második gyűjtés a szegények , a 

rászorulók javára. 

+Ebben az évben is elkezdjük - Thanksgiving-re, az 

ételgyűjtést a rászorulók javára. Kérjük, hogy nemrom-

landó dolgokat hozzanak és a bejáratnál található doboz-

ban helyezzék el.November 18-án befejezzük az 

ételgyűjtést és átadjuk Fr. Nick templomának, addig is 

hálásan köszönünk minden adományt.  

+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megvál-

tozott, jelentse be az irodába. 

+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik elékére. 

Kérjük jelentkezzenek az irodában. 

+Gyermekek és idősek gondozását vállalnám bentlakással is, amennyiben erre 

szükség van. Kérem hívjanak bármikor a 312-607-2268-as számon. 

Szt. István Magyar iskola és Óvoda/ Bóbita Népi 

Tànccsoport  időpontok a 2012. őszi/téli félévre: 

 November 3.        December 15. Ünnepi óra         

 November 10.      December 16. Karácsonyi ünnepség 

 December 1. Ünnepi óra(Mikulás )     

+Templomunk minden önkéntes dolgozójának a szabályzat szerint, kötelező részt 

venni a’’virtus” programon. Ezért, külön a templomunk önkéntesei részére, november 

10-én, d.u. 130-tol, a Szt. Aloysius templomnál tartanak egy ilyen programot. A követ-

kező web link-en lehet bejelentkezni https://www.virtusonline.org/virtus/

reg_list2.cfm?theme=0 

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.                               

                                                                      Mindenszentek Királynője, könyörögj érettünk! 

HALOTTAK NAPJA - November 2. 

Tegnap a diadalmas Egyházról emlékezett meg a liturgia, ma a szenvedő Egyházra fordítja a 

hívek figyelmét. Mindenszentek vecsernyéje után az ünnepi díszt eltávolítják, jámbor 

komolyság tölti be a templom csarnokait. A halotti zsolozsma vezeti be a megemlékezést, a 

hívek pedig körmenetekben mennek a sírokhoz, hogy az elhunytakért imádkozzanak. Másnap 

ünnepélyes gyász-misében mindnyájunk közös édesanyja, az Egyház imádkozik elhunyt 

gyermekeiért. E nap különös alkalom és ösztönzés legyen számunkra, hogy könyörgésekkel, 

az irgalmas szeretet cselekedeteivel, búcsúkkal kimutassuk halottaink iránt érzett 

részvétünket. A sírok látogatása emlékeztessen bennünket a földi élet mulandóságára, s 

irányítsa tekintetünket a mennyei javakra. E két ünnep liturgiájában különös szépséggel jut 

kifejezésre hitünk a „szentek egységében:”, vagyis a küzdő, a szenvedő és a győzedelmes 

Egyház kegyelmi közösségében.  

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.                                                            (Boldog II. János Pál pápa) 

https://www.virtusonline.org/virtus/reg_list2.cfm?theme=0
https://www.virtusonline.org/virtus/reg_list2.cfm?theme=0

