
 

 

Évközi 27. vasárnap  

MÁRIA-ÜNNEP 

Október 7-én ünnepeljük Rózsafüzér (Szentolvasó) Királynőjét. V. Piusz pápa 
rendelte el ezt az ünnepet 1571-ben a török fölött aratott lepantói győzelem 

emlékére.  

CSALÁDI RÓZSAFÜZÉR 

        Elődeink példája nyomán mi is ajánljuk a családi rózsa-füzér imádságot. A II. 
vatikáni zsinat külön is hangsúlyozta, hogy a család a társadalom legkisebb sejtje, ahol 
a családtagokat a közös szeretet és közös ima köti össze. Az ilyen család házi szentéllyé 
válik. Szentély: ahol mindenki megmarad saját feladatkörében, de együtt keresik az 
igazságot, együtt gyakorolják a szeretet tetteit, együtt szolgálják testvéreiket; részt 
vesznek a helyi keresztény közösség apostolkodásában és liturgikus életében, és együtt 
imádkoznak. Ha mindez hiányzanék, hol lenne a keresztény család? … Jó volna a 
családi közös imát újra fölfedezni.                 VI. Pál pápa: „Marialis Cultus” 52 

SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA, 

MAGYARORSZÁG FŐPÁTRONÁJA 

        Október 8-a, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország főpátronája 
ünnepe. Hazánk és népünk egy évezreden keresztül érezte az Istenanya különleges 
pártfogását. Ezért adunk hálát a mai napon, és ezt kérjük továbbra is. 

        „Ó, hívő lélek, tudd meg, mennyire szépséges, mennyire dicsőséges az Úr Jézus 
anyja, Mária. Ó, mennyire boldogok azok, akik szemtől szembe meglátják őt. Ó, 
mennyi-re nyomorultak azok, akik bűnök által elveszítik látását. Amint Anzelmus 
mondja elmélkedésében: Mária szép, ha ránézel, szeretetre méltó az együtt 
uralkodásban, gyönyörűséges a látása. A legfőbb öröm az Isten után, nézni őt és 
gyönyörködni az dicsőségében.”                                        Temesvári Pelbárt 

FERENCES VÉRTANÚK 

        Október 10-én 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. 

XXIII. JÁNOS PÁPA IMÁJA  A CSALÁDOKÉRT 

       Ó Jézus, add, hogy családjainkban béke és egyetértés uralkodjék, hogy tiszteletben 
tartsák az imát és Isten törvényét, és hogy a törvény megtartása ennek szeretetét is 
jelentse.  Ó Jézus, élj úgy minden keresztény családban, amint egykor Názáretben éltél. 

Tartsd meg szereteted által a család egységét minden pillanatban, és az örökkévalóság-
ban.  Oltalmazd, ó Jézus, azt a családi békét, amely egyedül képes megenyhíteni az élet 
keserűségeit! Amen. 
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OKTOBER 27. – ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP  

27th Sunday in ordinary Time               
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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, 143, 306, 285. 
  VÁLASZOS ZSOLTÁR: Isten kedves szőlője,  

                                                az ő választott népe. 

     

 Idő/Time Miseszándék/Intention Kéri/Requested By 
Oct 4 10:00AM   For our Parish 

Oct 11 10:00AM For our sick Parishioners 

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! 

PARISH  COLLECTIONS  

September 27th: $ 586.00 

Seminarian coll.: $ 45.00 

  Please support your Parish!  

May God bless your generosity!                           



 

 

Shepherd Corner   
October is Respect Life Month, and today (October 4) is Respect Life Sunday. 

Each year at this time, the bishops of the United States call us to pause and reflect more 
deeply on the sacred gift of human life and our role in welcoming, cherishing, and pro-
tecting the lives of our brothers and sisters.  
      This year we’re also celebrating the 25th anniversary of Pope Saint John Paul II’s en-
cyclical The Gospel of Life (Evangelium vitae). Our Holy Father wrote this document to 
reaffirm and present the Church’s joyful teaching on human life within the context of 
modern times, and it remains relevant today. This year’s theme is appropriately, “Live 
the Gospel of Life.”  
      What does it mean to live the Gospel of life? In his earthly life, Jesus provided the 
perfect model for how we are to love our neighbor and live out the Gospel call: “Truly, I 
say to you, as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me” (Mt. 
25:40). In other words, as Saint John Paul II reminds us, Jesus calls each of us to “care 
for the other as a person for whom God has made us responsible” (EV 87). 
Some of those who most need of our care and attention are those whose lives are treated 
as if they don’t matter. Sadly, human life often faces particular threats at its beginning 
and end—precisely when it is most in need of protection. For example, practices such as 
abortion and assisted suicide tragically reject the truth that human life is always to be 
cherished and defended with loving concern.  
      Let us recall the words of today’s Gospel acclamation: I have chosen you from the 
world, says the Lord, to go and bear fruit that will remain. We must persevere and work 
to protect the lives of those who cannot speak for themselves or who feel as if their lives 
are not worth living.  
      What can we do? How do we respond? Here are some questions we can ask our-
selves… 
     Do I help pregnant and parenting mothers in my community who need a shoulder to 
lean on or a helping hand? Do I know how to support a loved one nearing death in a 
way that respects the gift of his or her life? Do I inform my-
self of the Church’s teachings and engage in the civic arena 
as first a follower of Christ? Do I support and advocate for 
laws and policies that protect and defend human life? 
      In our efforts to follow the Lord and bear good fruit, 
there may be times when it is difficult. It may feel like the 
vineyard has been neglected, trampled, and laid to waste. 
But we can find strength and comfort in knowing the Lord 
has not abandoned us. The keeper of the vineyard has not 
forgotten his cherished plant.  
      During this Respect Life Month, ask Jesus how he is 
specifically calling you to follow in his footsteps. How is he 
calling you to care for the lives of your neighbors, espe-
cially those who are most vulnerable? Let us continue, by 
prayer and petition, to make our requests known to God. 
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ANNOUNCEMENTS  

+ Today, October 4 we will have a 
second collection, postponed due to 
the virus, for PÉTER’s PENCE. 
+ We ask all parishioners to join us 
for praying the rosary before mass. 

HIRDETÉSEK  
+ Ma, az elmaradt PÉTER FILLÉREK gyűjtése 

lesz, köszönjük megértésüket és adományaikat. 
+ Október, a Rózsafűzér Királynéja hónapja, kérjük 

a kedves híveket, hogy Szentmise előtt csatlakoz-

zanak a rózsafűzér imádkozásához. 

 

ASSISI SZENT FERENC 

            Az Egyház történelmének egyik legkrisztusibb szentjének 
ünnepe október 4-e.  

          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 (Naphimnusz). 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.  

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. 

   As the Second Reading encourages us:       Keep on doing what you have learned 
and received and heard and seen in me. Let us ask the Lord for an outpouring of 
grace, especially the graces of wisdom, humility, and courage, as well as open and 
generous hearts, that we may respond to his call to Live the Gospel of life.                                                                            
Reprinted from www.usccb.org 
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http://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_6.

