
 

 

 Évközi 27. vasárnap 

         OLVASMÁNY Mózes első könyvéből 
    Az első ember teremtése után így szólt az Úristen: „Nem jó az embernek egyedül 
lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő.” 
     Az Úristen megteremtette a földből a mező minden állatát és az ég minden madarát. 
Odavezette őket az emberhez, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a nevük, amit az 
ember adott nekik. Az ember tehát nevet adott minden állatnak, az ég minden madarának 
és a mező minden vadjának. De a maga számára nem talált segítőtársat, aki hasonló lett 
volna hozzá. 
    Ezért az Úristen álmot bocsátott az emberre, és amikor elaludt, kivette az egyik 
oldalbordáját, a helyét pedig hússal töltötte ki. Ezután az Úristen az oldalbordából, 
amelyet az emberből kivett, megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette. Az ember 
így szólt: „Ez most már csont az én csontomból és hús az én húsomból. Asszony a neve, 
mivel a férfiből vétetett.” Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, 
és a kettő egy test lesz.  Ez az Isten igéje. 
        SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből 
     Testvéreim!  Annyit azért már látunk, hogy Jézus, aki kevéssel lett kisebb az 
angyaloknál, a halál elszenvedéséért a dicsőség és nagyság koronáját nyerte el, hiszen az 
Isten irgalmából mindnyájunkért megízlelte a halált. 
Illett ugyanis (Istenhez), hogy azt, akiért és aki által minden lett – mivel számtalan fiát 
elvezette az üdvösségre –, az üdvösség szerzőjeként a szenvedésben tökéletesítse. Mert 
ugyanattól az egytől valók mind: a megszentelő és azok, akiket megszentelt. Ezért nem 
szégyelli testvérnek nevezni őket. Ez az Isten igéje. 
      ALLELUJA 
   Ha szeretjük egymást, Isten megmarad szívünkben, és szeretete tökéletes lesz bennünk.  
     † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből 
   Abban az időben: A farizeusok odamentek Jézushoz és megkérdezték: „Szabad-e a 
férjnek elbocsátania a feleségét?” Próbára akarták ugyanis tenni. Ő azonban kérdéssel 
válaszolt: „Mit parancsolt nektek Mózes?” Azt felelték: „Mózes megengedte, hogy 
válólevelet írjunk és elváljunk.” Jézus folytatta: „A ti szívetek keménysége miatt írta 
nektek ezt a parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember 
ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől 
kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember 
ne válassza szét.” Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban. Ezt 
válaszolta: „Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha 
pedig a feleség hagyja el férjét, és máshoz megy, házasságot tör.”* 
     Kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét. A tanítványok azonban 
elutasították őket. Amikor Jézus meglátta ezt, megharagudott, és ezt mondta nekik: 
„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten 
országa. Bizony, mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy 
gyermek, nem megy be oda.” Azután ölébe vette a gyermekeket, és kezét rájuk téve 
megáldotta őket.  Ezek az evangélium igéi.        
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  OKTÓBER 3 -Évközi 27. Vasárnap  
27th Sunday in ordinary Time 

      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 3 10:00AM 
Lakatos Éva                             Tempolomunk hívei    

Memory of Éva Lakatos                 Parishioners  

Oct 10 10:00AM 
  Lakatos Éva                                      Katona Család   

 Memory of Éva Lakatos                   Katona Family 

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

 VÁLASZOS ZSOLTÁR: Életünknek minden napját,  
                                         Isten áldása kísérje!   

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  

September 26th : $ 263.00 

Seminarian coll.:$ 20.00 

    Bld. Maint. : $20.00 

   Please support your Parish!  

May God bless your generosity!                           



 

 

ASSISI SZENT FERENC 
     Az Egyház történelmének egyik legkrisztusibb szentjét ünnepeljük október 4-én, 

hétfőn.  Assisiben született 1182-ben olyan családból, ahol 
elsődleges volt az anyagi jólét és annak gyarapítása. Egy akkor 
jóléttől elkápráztatott világ közéletre veszélyes eretnekségeket 
produkált (albigensek, katharok). Ekkor választotta ki a 
Gondviselés Assisi városából Ferencet. Megtért és Istennek 
szentelte életét. Döntő jelentőségű esemény volt életében 1209 
Szent Mátyás ünnepe. A krisztusi szegénység lelkiségének hőse 
lett. Szerette ezt az Isten teremtette szép világot (Nap-himnusz). 
Jézus Urunk emberi életének hiteles közvetítőjeként, (greccó-i  
karácsony) Krisztus sebeit hordozta testén. A kolduló rendek 
szellemiségével, ismét útjára indult a világban szeretetre építő és 
örökkévalóság felé törekvő keresztény lelkiség.  1226. október 3
-án halt meg, és két év múlva már szentté avatták.  
      A SZENTOLVASÓ HÓNAPJA 

    A most kezdődő új hónapban – októberben – hétköznap vagy vasárnap, egy-egy 
rózsafüzér titok felett elmélkedhetünk és imádkozhatunk. Aki teheti, naponta imádkozza 
a szentolvasót, kérve a Szűzanya hathatós közbenjárását. 

SZENTOLVASÓ (= RÓZSAFÜZÉR) KIRÁLYNŐJE 
     Október 7-én, csütörtökön van Szentolvasó (Rózsafüzér) Királynője emléknapja. V. 
Pius pápa rendelte el ezt az ünnepet 1571-ben a török fölött aratott lepantói győzelem 
emlékére.  

SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA, 
MAGYARORSZÁG FŐPÁTRÓNÁJA 

      Hazánk és népünk egy évezreden keresztül érezte az Istenanya különleges 
pártfogását. Ezért adunk hálát október 8-án, pénteken és ezt kérjük továbbra is. 

AZ ÉLET VÉDELME MINDENEK FÖLÖTT 
     Albert Schweitzer híres német orvos, lelkész volt. Vele történt a következő eset: 
„Otthagyja a csúfolódó gyermeksereget, és elindul hazafelé. Nem messze laknak, a 
városka közepén. Ő a grünsbachi lelkész fia. Ahogy belép, anyja rögtön észreveszi, hogy 
milyen csendes és elgondolkozó az ő életvidám fia. 
– Mi baj van, Albert? Rosszul feleltél talán? – kérdi édesanyja. 
– Nem…, nem anyám…, csak…, csak – és elakad a szava. 
– Hát akkor mi bajod van? 
– Úgy szégyellem magamat…, a fiúkkal én is kicsúfoltam az öreg ószerest, és ő némán 
tűrte, és csak mosolygott. De többé nem teszem! – mondja szinte fogadalomszerűen. 
Anyja magához húzza fiacskáját, és szinte áldón mondja:  
– Nagyon helyes, fiam! Az életet…, minden életet tisztelni kell! 
Ez az anyai szó a szívéig ért Albertnek, és soha többé nem felejtette el.” Megértette, 
amit anyjától hallott, és egész életében eszerint cselekedett  

 

 

ANNOUNCEMENTS  
 + We are praying the rosary 

every Sunday morning at 

9:30 before Mass. All are 

welcome to join us in 

prayer. 

+ Today, October 3rd, 

coffee and pastries will be 

served after Mass. 

+ On October 24th, we 

remember the heroes of 

1956. Mass will start at 

10am.  After Mass  there 

will be a short program. 

From 12:30 PM there will 

be another program  for this 

national holiday presented 

by Chicago Hungarian or-

ganizations and Hungarian 

Consulate. 

+ 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. Szent-

mise előtt közös imádságra hívjuk a híveket, kérjük a 

Szent Szűz oltalmát és segíségét mindennapi életünkre. 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy mindenki 

által szeretett , régi jó templomtagunk, 

Lakatos Éva, 91 éves korában megtért 

Teremtőjéhez. Éva áldozatos, önkéntes 

munkája, amit templomáért tett, felbec-

sülhetetlen. Őszinte részvétünket fejezzük 

ki lányának Évának, fiának és az egész család-

nak. Imáinkban emlékezzünk meg Éváról, a jó 

Isten adjon neki örök nyugodalmat! R.I.P. 
+ Ma, Október 3. - szentmise után sütemény és kávéra 

hívjuk a kedves híveket. 

+ Imádkozzunk Szabó Terike mielőbbi fel-

gyógyulásáért! 

+ Október 24. - 1956-ra emlékezünk, ünnepi Szentmise 

10 órakor kezdődik.  Szentmise után lesz egy rövid 

program, majd fél egytöl, a  

Norridgei Református Egyháznál lesz megkoszoruzva a 

56-s szobor, a Chicágo-i Egyházak,  Egyesesületek és a 

Konzulátus támogatásával. 

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megvál-

tozott, jelentse be az irodába.  

+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, jelentkezzen 

az irodánál. 

+ Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekin-

thetik: www.stephenchurch.org. 

  + Egy hálószobás, egy fürdőszobás lakás 

kiadó Januártól Sarasota, FL-ban, a téli 

hónapokra. Érdeklődni lehet a következő 

címnél: joseph.bogdan@sbcglobal.net 

+ 1 bedroom, 1 bathroom condo for 

rent a few months in Sarasota, FL, 

from January.  More info: 

joseph.bogdan@sbcglobal.net 


