IMÁDKOZZUK A RÓZSAFÜZÉRT!
Október hónapját sajátos módön a "RÓZSAFÜZÉR" hónapjának is nevezzük.
Öseink mindig is nagyon tisztelték Máriát, Jézus Szent Anyját és közbenjárását kérték
ügyeikben. Ebben a hónapban - tiszteletüket és ragaszkodásukat a rózsafüzér imdákozása
által még hatékonyabban kifejezték.
Rohanó világunkban soka nem ismerik ezt a "csodálatosan szép" imádságot, de arra
sem szakitanak idöt, hogy megismerjék.Pedig Máriáról feljegyzi a Szentirás, hogy szivébe
véste Jézus szavait és elgondolkodott azokon. Milyen kár, hogy csupán kevesen
"morzsolják" a rózsafüzért ujjaik között ?! Pedig ebben az imában - az igazán
vallásosember - felfedezi Jézus "belsö" életét és tanitását, eröt és bátoritást merit belöle.
A neve:rosarium, (magyarul "szentolvasó"). II.János Pál pp. 2002 október l6-án kelt
apostoli levelében azzal hirdette meg a "RÓZSAFÜZÉR ÉVÉT" , hogy általa elömozditsa
a világ békéjét és a családi-élet szentségét. Elödeire hivatkozva, különösen XIII. Leó nevét
emelte ki, aki l883 szeptember 1-én tette közzé enciklikáját, (Supremi apostolatus Officio)mely kezdete volt számos egyéb fontos bejelentés mellett - a rózsafüzérre
vonatkozó megnyilatkozásoknak. II. János Pál pp.
pápasága kezdetén mondotta és késöbb is vallotta:"A
rózsafüzér nagyon kedves imádságom. Csodálatos
imádság. Csodálatos az egyszerüsége és a mélysége....."
Népünk a múltban nagyon ragaszkodott a "rózsafüzérimádsághoz". Maradjunk hüek öseink ima-gyakorlatához
és ne szégyeljük újra kezünkbe venni a rózsafüzért, hogy
belöle lelkileg gazdagodjunk és gazdagitani tudjunk. Ha
befejeztük az imát mindenki figyelmébe ajánlom a szép
Mária-énekünket (Hozsanna 264 számát):
Szent Olvasót imádkoztunk,
Máriához fohaszkodtunk.
Kérve kérjük Szüzanyánkat,
Üdvözlégy szent szűz Mária !
Fogadja el hü imánkat.......
Szent rózsafüzér királynéja !

Legkegyesebb Szűzanya, Mária! sohase hallotta még senki, hogy te
gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott,
segítségedért esdekelt, vagy szószólásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szűzek, szent Szűze! Hozzád jövök
Anyám, és mint szegény bűnös sóhajtozva lábadhoz borulok. Ne vesd
meg szavamat, örök Igének Szent Anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen. Ámen.
SZENT BERNÁT
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OKTÓBER 9- ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Kéri/ Requested By

OCT 9

8:30 AM

(English mass) Parishioners

OCT 9

10:00 AM

Dr. Kajtsa Sándorné Dr. Bogdán József és Családja
Kolonits György
Kolonits Olga

OCT 16

8:30 AM

(English mass) Parishioners

OCT 16

10:00 AM

Mr. Mrs. Julius Lidskim
Lassu Gábor

Pongrácz Cilike
Lassu Család

Válaszos zsoltár: Otthonom lesz az Isten háza, mindörökké szünet nélkül.
Énekek: 160, 118, 161, 131, 306, 180A
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
COLLECTION:
October 2nd : $ 1,427.01
Seminaries collection: $ 12.00

TEMPLOMUNK
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a Szent+ We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30 be- mise előtt 1/2 10-től, mindenkit hívunk a közös
fore Mass. All are welcome to pray imádságra.Október a Szentolvasó hónapja.Kérjük a
Szűzanya közbenjárását mindennapi életünkben.
with us.
+The English language mass is on +Az angol mise minden vasárnap, reggel 8:30-tol
van.
Sundays from8:30 AM..
+Ma, Szentmise után reggeli reggelire hívjuk a kedves
+Today, there will be a breakfast
híveket.
after Mass
+We are inviting all Hungarian or- +Szeretettel hívjuk Chicagó magyarságát, az
ganizations and churches in Chica- Egyházakat, Egyesületeket, Cserkészeket, a Maggoland to join us on October 23rd yar iskola növendékeit, oktatóit és a kedves
in remembering the 1956th revo- szülőket az 1956 október 23-ai
megelékezésünkre. Hely: Szent István király
lution. Mass will be at 11 AM,
followed by breakfast and a movie Templom. Időpont: Október 23. Ünnepi Szentmise bevonulással 11 ó-kor kezdődik. Mise után
presentation related to the event.
+On October 23rd, there will be a uzsonna, azután az Egyházak és Egyesületek
second collection for “Propagation közös rendezésében, bemutatjuk a Szabadság ,
of Faith”. Please use the designated szerelem című magyar filmet.
envelopes and thank you for your +Október 23-án, második gyűjtés lesz –
generosity.
Propagation of Faith. Kérjük használják, erre a
+We are still accepting donations szándékra kijelölt boritékot. Jószándékú

OUR PARISH

in memory of Fr. Kamp. Please
write your check in our church’s
name and write in the memo : in
memory of Fr. Kamp.

adományaikat előre is köszönjük.

+Aki szeretne Fr. Kamp emlékére adomáyozni, kérjük a templom nevére állítsa ki a csekket, és a
memo-ba írja be: memory of Fr. Kamp. Az
+ If you would like Father Siklodi adományokat a templom továbbítja a megadott helyre.
to visit you or a loved one who is
ill, please call the office.
+ Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy ismerőse be+Those wishing to have a mass said teg és szeretnék, hogy Sándor atya meglátogassa,
for a loved one should notify the
jelentsék be az irodában, vagy hívják a Templomot.
office by phone or in person.
+Vasárnapra és hétköznapra szentmiséket kérhetnek
+We ask that if anyone has changed szeretteik emlékére. Kérjük jelentkezzenek az
their address or phone numbers to
irodában vagy hívják a templomot.
please notify the office.
+ To see more about events at our +Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodába.
church, visit our website at
+Templomunk eseményeit és a fényképeket megwww.stephenchurch.org
tekinthetik: www.stephenchurch.org

OUR HUNGARIAN
COMMUNITY AND HERITAGE
+On the occasion of the 50th anniversary,
the Parish of St. Nicholas Ukrainian Greek
Catholic Cathedral will have the privilege
of exhibiting the ninth authentic copy or the
Shroud of Turin sanctioned by the Vatican
from October 1st to November 21st, 2011.
Visitation will be from Monday thru Friday
from 5 PM to 9 PM and Saturday and Sunday from 2 PM to 5 PM.
+On October 16th, the MHBK is welcoming everyone for a movie presentation, after
mass.
+If you would like to know more about
Hungarian events taking place in our area,
please visit www.chicagohungarians.com
for more information!

KÖZÖSSÉGÜNK
ÉS MAGYARSÁGUNK
+ Az Ukrán bazilikában kiállitás nyilik oktober 1-én, amikoris megtekinthetö az ún. Turini lepel másolata. A kiállitás mergtekinthetö
hétfötöl péntekig d.u.5 -9 között. Szobaton és
vasárnap du. 2-töl 5-ig. Nagyon nyomatékosan Kedves Mindannyiotok figyelmébe
ajánlom a lehetöséget.(Cim: Oakley Blvd és
a Rice találkozásánál).
+Október l6-án tartja templomunknál az
MHBK. Chicagói csoportja évi ünnepségét
film-vetitéssel egybekötve. Szeretettel várja a
rendezöség a tagokat, ismerösöket, barátokat.
+Ha szeretne tudni a városunkban történő magyar eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web oldalon
mindenezekről tájékozódhat.

Rózsafüzér imádkozása
- A keresztre (1) egy Hiszekegy-et kell imádkozni.
- A nagy, különálló (öreg) szemekre
(2,5,8,11,14,17) egy-egy Miatyánk következik.
- A kissebb, csoportos (tábla) szemekre
(3,6,9,12,15,18) imádkozzuk az Üdvözlégyeket.
- Egy-egy csoport (tábla) Üdvözlégyek után
(4,7,11,13,16,19) következik egy-egy Dicsõség.
Az Üdvözlégyek között fohászokat, illetve titkokat
mondunk.
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, Butkovich Adél, Boesze János, Szabó
Ilonka, Saller Márta, Molnár János, Jacques Yez,
Szukichs Margit.

