ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
Jézus látta (és ma is látja) a sok válást, látja az elhagyott házastársakat,
az árván maradt gyermekeket: látta a hűtlenség okozta sebeket. A
felbonthatatlanság törvénye nagyon is az embert, a családban élő embert
szolgálja. És csak akkor boldog egy család, ha tisztelik a házasságban Isten
elgondolását! Jézus az Ószövetségi-törvényt tökéletességre emeli. Rámutat arra, hogy
nem az a kérdés, hogyan lehet elbocsátani a feleséget, hanem az, hogy hogyan lehet
megtartani! Megszerezni is nehéz valamit, vagy VALAKIT, de megtartani nehezebb!
Azért kell imádkoznunk, hogy a házastársak és a családok életét szentelje meg a
szeretet, és szilárdítsa meg a hűség, hogy igaz keresztény otthont teremthessenek, és
életük példaképül szolgáljon. A családtagok- és a házastársak tudjanak megbocsátani
egymásnak: ahogyan Jézus is megbocsátott a házasságtörő asszonynak.
Egyházunk nem bont házasságot, legfeljebb érvénytelenít! Kimondja: hogy a
"megkötött" házasság a kötés pillanatában érvénytelen volt, mert...! És itt tiltó- vagy
bontó akadályt keresnek az egyházi-jogászok, de odafigyelve a Krisztusi-Evangéliumi
tanitásra: "Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!" (Mk 10, 2-16).
A SZERETET mindent legyőz! Ámor omnia vincit! És egy házasságot sem az
emberi törvényeknek kell egybekötni, hanem a SZERETETNEK! A SZERETETNEK,
AKI ISTEN! "Isten maga a szeretet!" (1Jn 4,8).
Kérjük azt a kegyelmet, hogy Isten szeretetében élhessünk, és a házastársak
egységét is Isten szeretete- és a hűség tegye boldoggá.
SZENTOLVASÓ (= RÓZSAFÜZÉR) KIRÁLYNŐJE
Október 7-én, szerdán ünnepeljük Szentolvasó (Rózsafüzér) Királynőjét. V. Pius pápa
rendelte el ezt az ünnepet 1571-ben a török fölött aratott lepantói győzelem emlékére.
Imádkozzuk naponta a rózsafüzért!
SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA, MAGYARORSZÁG
FŐPÁTRÓNÁJA
Hazánk és népünk egy évezreden keresztül érezte az Istenanya különleges pártfogását.
Ezért adunk hálát október 8-án, csütörtökön és ezt kérjük továbbra is.
FERENCES VÉRTANÚK
Október 10-én, szombaton ünnepeljük Szent Dániel és vértanú társait. 1227-ben hét
ferences testvér – köztük Angelus testvér is – Marokkóba utazott az Evangélium
hirdetésére. Vezetőjük a kalabriai Dániel volt. Előbb itáliai kereskedőknek, majd
útközben mohamedánoknak is hirdették a keresztény hitet. Az ellenség elfogta őket, s
mivel hitüket nem akarták megtagadni, lefejezték őket. Testüket meggyalázták, de
istenfélő emberek összegyűjtötték ereklyéjüket és Ceutában eltemették.
Üdvözítő Istenünk jósága mindenki számára láthatóvá lett a földön szolgájában,
Ferencben. Szent Bonaventura
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OKTOBER 4 - ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Okt 4

10:00AM

Okt 11 10:00AM

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Templomunk betegeiért
Híveinkért

Válaszos zsoltár:Életünknek minden napját,
Isten áldása kísérje!
Énekek: 226-1, 226-5-6, 142, 143, 306, 285.
MISSION STATEMENT
St. Stephen King of Hungary Church serves
PARISH COLLECTIONS
the spiritual needs of all Catholics in our
Sept. 20 7:00 PM Mass:$ 258.00
neighborhood, regardless of ethnicity, and
Sept. 27 10:00 AM Mass: $ 500.00
also welcome all Hungarians who want to
Please support your Parish!
pray in their language and keep their
May God bless your generosity!
cultural traditions alive!
In your prayers, please remember these parishioners or relatives and
friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace:
Baksay István, Vajda Rudi, Mátyás Mária, Mátyás Károly, Joseph Toth,
Mrs. Maureen Simonyi, Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József,
Megyeri Piroska, Neubauer Jószef, Babochay András, Jurasits Mária,
Krémer Klára.

ANNOUNCEMENTS
+ We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30 before Mass. All are welcome to pray
with us.
+ Confession time is available before mass on Sunday.
+ Today, all are invited to have coffee and pastries after the mass.
+ On October 18th, there will be a
second collection for World
Mission Sunday.
+ On October 25, we remember the
heroes of 1956. Mass is at 11am.
Our speaker after mass will be Chicago’s new Hungarian consul, Dr.
Ferenc Szebényi. Please come commemorate these heroes and their
sacrifices. After the commemoration
there will be a presentation of traditional costumes, orders for costume
you like could be placed afterwards.
+ We are inviting all our
parishioners and their friends to the
Elisabeth-Catherine ball, on
November 14th.
+ We ask that if anyone has changed
their address or phone number,
please notify the office.
+ To learn more about our events,
visit www.stephenchurch.org.
+ For those parishioners who cannot
attend mass regularly, at GiveCentral.org, donations could be offered
to our church and to St. Stephen
Hungarian School, as a one time or
periodically, with a credit card or
from a bank account.

HIRDETÉSEK
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt. Mindenkit szeretettel hívunk a
közös imádságra.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise
előtt!
+ Ma, a szentmise után kávéra és süteményre
hívjuk a kedves híveket.
+ Sajnálattal közöljük, hogy az október 11-re
hirdetett MHBK videó bemutató elmarad.
Köszönjük megértésüket.
+ Október 18-án, MISSZIÓS VASÁRNAP,
második. gyűjtés lesz a Szentmisén.
+ Október 25-én emlékezünk 1956 hőseire.
Ünnepi Szentmise 11 ó-kor kezdődik.
Megemlékező műsorunk ünnepi szónoka
Chicagó új Főkonzula Dr. Szebényi Ferenc Úr
lesz. Kérjük a Chicagó és környéke Magyarságát,
hogy minél nagyobb létszámban jelenjenek meg,
hogy méltóképpen emlékezzünk 1956 hőseire,
áldozataira. Megemlékezési műsorunk után
népművészeti ruha divatbemutató lesz, melynek
megtekintésére mindenkit szeretettel várunk, a
bemutatott dolgok helyben megrendelhetők.
+ November 14. Erzsébet-Katalin bálunk lesz,
kérjük, jegyezze fel naptárába, hozza el barátait
is!
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodában.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org
+ Azok részére akik ritkábban tudnak templomba
járni, de szívűkön viselik a templomunk sorsát,
van lehetőség adományozni a GiveCentral.org
internetes honlapon.

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport időpontjai a
2015. őszi/téli félévre:
5. November 21.
2. Október 10.
6. December 5.
3. Október 24.
7. December 12.
4. November 7.
8. December 13: 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.
+ On October 5th, from 7:30 PM,
Gyulyás Ferenc will present and sing
on several older Hungarian musical instruments, at the Norridge Ref. Church.
Everybody is invited to attend.
+ If you would like to know more
about Hungarian events taking place in
our area, please visit:
chicagohungarians.com for more information.

KÖZÖSSÉGÜNK 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.
+ Október 5-én– este 7-30-tol, népi hangszer
bemutató, közös éneklés Gyulyás Ferencel, a
Norridge-i Ref. Egyháznál, mindenkit szeretettel várnak.
+ Ha szeretne tudni a városunkban történő
magyar eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web oldalon
mindenezekről tájékozódhat.

ARADI VÉRTANÚK
Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek voltak, akiket a szabadságharc bukása
után az 1848-49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki. Bár az
Aradon kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az
1849. október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtisztet nevezi így, gyakran használva
a tizenhárom aradi vértanú, illetve az aradi tizenhármak elnevezést is.
Mindegyik aradi vértanú a szabadságharc kezdetén aktív, vagy kilépett császári tiszt
volt, a szabadságharc végén a honvédseregben közülük egy altábornagyi, tizenegy
vezérőrnagyi és egy ezredesi rendfokozatot viselt. Lázár Vilmos ezredest azért sorolták a
tábornokokhoz, mert a szabadságharc végén önálló seregtestet irányított. Egyébként
egyikük tábornoki rendfokozatát sem ismerték el hivatalosan az osztrákok. A vértanúk
között Kiss Ernő honvéd altábornagy volt a rangidős, aki korábban cs. kir. ezredes volt, a
többiek ettől mind alacsonyabb osztrák tiszti rendfokozatokat viseltek.
Kossuth Lajos 1890-ben, az egyetlen fonográfon is rögzített beszédében Aradot a
magyar Golgotának nevezte. Ugyanezen a napon végezték ki az első felelős magyar
miniszterelnököt, Batthyány Lajost, Pesten.

