ISTEN SZŐLŐSKERTJE.
Jézus még egyszer felmegy Jeruzsálembe, hogy meghirdesse az
evangélium örömhírét.
Tudta Jézus, hogy ez az út a halálához vezet. Izrael népének
"vallásos vezetői" ekkor már elhatározták, hogy Jézust a kellemetlen
prófétát el teszik láb alól! A mai evangéliumi-példabeszédbe Jézus
beilleszti saját sorsát az üdvtörténetbe: Ő a Szőlősgazda Fia. A szőlő
gazdája Isten. A szőlőművesek a zsidó nép. Maga a SZŐLŐ AZ
ÜDVÖSSÉG ELŐKÉSZITÉSE: amely az Ószövetség feladata. A szolgák a próféták. A
"más bérlők" a pogányok.
Napjainkban nekünk kell úgy dolgoznunk "AZ ÚR SZŐLŐJÉBEN", hogy méltók
legyünk a keresztény "Krisztusi" névre! Saját munkánkat "nem adhatjuk ki más
bérlőknek!" Nekünk kell dolgoznunk- és imádkoznunk: a kettőt együtt! ORA ET
LABORA! IMÁDKOZZÁL ÉS DOLGOZZÁL!
Úgy imádkozzál, hogy a munkahely (a labORATÓRIUM) az imádság helye
(ORATÓRIUM) legyen, az imádság helye pedig legyen munkahely. Nincs külön
imádkozó és külön dolgozó keresztény ember: a kettő együtt! Jézus végül a Zsoltárt
idézi, amely Róla, mint "eldobott kőről" szól! (Zsolt 117,22). Jézus nem kellett a
zsidóknak, elvetették Őt, de az Isten mégis SZEGLETKŐVÉ,
vagyis ZÁRÓKŐVÉ tette.
Krisztussal együtt tervezni jelenünket- és jövőnket, vele intézni közösségeink
ügyeit, és az Ő Fiúsága által lenni társörökösnek, annyit jelent, hogy VELÜNK VAN és
VELÜNK IS MARAD a "Béke Istene!" (Fil 4,9).
A SZENTOLVASÓ HÓNAPJA
Október hónapban a Szentolvasó imádkozásával Isten Anyját tiszteljük és megváltásunk
titkaira emlékezünk. A Szentolvasó (= rózsafüzér)
egy-egy szakaszát „tizednek” nevezzük. Minden
tized egy Miatyánkkal kezdődik, majd tíz
Üdvözlégy következik, amelybe a „titkot”
befűzzük, végül egy Dicsőség zárja. Minden tized
után következhet egy könyörgés. Sok helyen
szokásban van, hogy elimádkozzuk azt az
imádságot, amelyet a fatimai látnokok tanultak az angyaltól: Ó, Jézusom, bocsásd meg
bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket,
különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra!
A hét különböző napjain Jézus és Mária életéről elmélkedhetünk, imádkozva az
Örvendetes rózsafüzér (hétfő, szombat), a Világosság rózsafüzér (csütörtök), a Fájdalmas rózsafüzér (kedd, péntek) és a Dicsőséges rózsafüzér (szerda, vasárnap) titkait.
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OCTOBER 5 - ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Oct 5

10:00 AM

Vass Irénke felgyógyulásáért

Henning Marika

Oct 12

10:00 AM

Molnár és Marócsik Szülőkért

Marócsik Család

Válaszos zsoltár: Isten kedves szőlője, az ö választott népe.
Énekek: 226-1, 226-5-6, 142, 143, 306, 285.
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
Sunday Collection: $ 447.00
Maint. collection:$ 33.00
Seminaries coll.:$20.00
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.

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 5th, coffee
and pastries will be served after
the mass.
+On October 12h, the MHBK is
welcoming everyone for
breakfast and a movie
presentation, after mass.
+ On October 19h, there will be
a second collection forWorld
Mission Sunday.
+ On October 26th, we’ll commemorate the 1956 revolution.
Mass will be at 11 AM, after
mass breakfast will be served,
followed by a program presented
by Chicago Hungarian organizations.
+ 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 5-én sütemény és kávéra hívjuk a
mise után, a megjelenteknek.
+ Október 12-én, MHBK videó bemutató
uzsonnával egybekötve. Mindenkit szeretettel
hívnak és várnak a vetítésre.
+ Október 19. - második. gyűjtés: World Mission
Sunday. Szentmise után süteményt és kávét
szolgálunk fel a megjelenteknek.
+ Október 26-án a Chicagó-i Egyesületek és
Egyházak közös rendezésében emlékezünk 1956.
hőseire és áldozataira. Ünnepi Szentmise,
bevonulással 11 órakor kezdődik. Kérünk
mindenkit - Cserkészek, Magyar Iskolák -, hogy
egyenruhában ill. magyaros ruhában vegyenek részt
a bevonuláson. Szeretettel hívunk és várunk
minden Chicagóban és környékén élő
magyar testvérünket!
+ Templomunk 80. évfordulójára nyomtatot
emlékkönyv kapható az irodában.
+ 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:
6. November 22.
3. Október 11.
7. December 6.
8. December 13.
4. Október 25.
9. December 14: Karácsonyi ünnepség.
5. November 8.

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.
+ 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.
+ 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 első-sorban az 1849. október 6-án kivégzett
tizenhárom honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a tizenhárom aradi vértanú,
illetve az aradi tizenhármak elnevezést is.
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, Batthyányi Lajost, Pesten.
MÁRIA-ÜNNEPEK
Október 7-én, kedden ünnepeljük Szentolvasó (Rózsafüzér) Királynőjét. V. Pius pápa
rendelte el ezt az ünnepet 1571-ben a török fölött aratott lepantói győzelem emlékére. A
hétköznapi szentmisék után egy-egy rózsafüzér titok felett elmélkedünk és közösen
imádkozunk. Vasárnapi szentmiséink előtt is imádkozzuk a rózsafüzért. Tegyük meg mi
is egyénileg vagy családi körben.
Szerda, október 8-a, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország főpatrónája
ünnepe. Hazánk és népünk egy évezreden keresztül érezte az Istenanya különleges
pártfogását. Ezért adunk hálát ezen a napon, és ezt kérjük továbbra is.
FERENCES VÉRTANÚK
Október 10. Szent Dániel és vértanú társaira emlékezünk a mai napon. 1227-ben hét
ferences testvér 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, és mivel hitüket nem akarták megtagadni,
lefejezték őket. Testüket meggyalázták, de istenfélő emberek összegyűjtötték
ereklyéjüket és Ceutában eltemették.

