ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCHRómai katolikus keresztény vallásunk a cselekedetek, a tettek vallása.
SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
"Cselekedetek nélkül hitetek holt dolog!" (Jak 2,17). Napjainkban is aktuális
a kérdés: Hol vannak a tetteink? Jézus a mai evangéliumi tanításában arra
2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
2017
figyelmeztet mindannyiunkat, hogy nem nagy szavakon, hanem tetteinkben
Telephone: (773) 486-1896
kell kereszténynek lennünk. Tégy sokat, és beszélj keveset: mondja a közmondás.
Fax: (773) 486-1902
Email: st.stephen@freemail.hu
Jézus korában a farizeusok és a zsidó írástudók lenézték a pogányokat: az édesapjuk
Web: http://stephenchurch.org
által szőlőbeli munkára felkért két fiútestvér történetét szívesen alkalmazzuk a zsidók és
a pogányok viszonyára. Az első fiú, aki igent mondott atyja kérésére, de nem tette meg,
Administrator: Rev. Michael Knotek
a hivatalos zsidó világ megszemélyesítője. A második, aki nemet mondott, később
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
azonban megtette atyja akaratát, a pogányokat és a bűnösöket képviseli. Nem elég Jézus
Organist: Mr. Imre Olajos
evangéliumi-tanitását elsajátítani, azt meg is kell valósítani! Az elméleti egyetértést a
gyakorlati munkának kell követnie. Az igazság belátásának következménye az igazság
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megvalósítása cselekvő szeretettel. Ahogy Jézus korában, úgy napjainkban is vannak a
Az élet tisztelete és védelme vasárnapja
lelkesen bólogató és aztán konkrétan semmit sem cselekvő emberek.
Miseszándék/Intention
Kéri/Requested By
Nap/Day
Idő/Time
Jézus tanítása szerint nem az IGENT mondás, hanem az IGENT cselekvés a döntő!
Az evangéliumi tanítás és Pál apostol levelei nem csupán ismereteket adnak, hanem
Oct 1 10:00AM
Híveinkért / Parishioners
cselekvő szeretetre ösztönzik imádkozó olvasóikat. Ezáltal támaszt és erőt ajándékoznak
Oct 8 10:00AM
Templom betegeiért / Our Sick Parishioners
az Egyház életének. Biztosítják számunkra a lelki élet forrását és táplálékát.
Kérjük imáinkkal azt a Kegyelmet, hogy október hónapban a Rózsafüzér Királynéja
közbenjárására cselekvő szeretettel szolgáljuk Isten dicsőségét és felebarátink
Válaszos zsoltár: Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról.
üdvösségét!
Énekek: 226-1, 226-5-6, 142, 143, 306, 285.
ASSISI SZENT FERENC
Az Egyház történelmének egyik legkrisztusibb szentjét ünnepeljük október 4-én,
MISSION STATEMENT
szerdán. Assisiben született 1182-ben olyan családból, ahol elsődleges volt az anyagi
St. Stephen King of Hungary Church serves the spiritual needs
jólét és annak gyarapítása. Egy akkor jóléttől elkápráztatott világ közéletre veszélyes
eretnekségeket produkált (albigensek, katharok). Ekkor választotta ki a Gondviselés
of all Catholics in our neighborhood, regardless of ethnicity,
Assisi városából Ferencet. Megtért és Istennek szentelte életét. Döntő jelentőségű
and also welcome all Hungarians who want to pray in their
esemény volt életében 1209 Szent Mátyás ünnepe. A krisztusi szegénység lelkiségének
language and keep their cultural traditions alive!
hőse lett. Szerette ezt az Isten teremtette szép világot (Naphimnusz). Jézus Urunk
emberi életének hiteles közvetítőjeként, (greccói karácsony) Krisztus sebeit hordozta
In your prayers, please remember these parishioners or relatives and
testén. A kolduló rendek szellemiségével, ismét útjára indult a világban szeretetre építő
friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing
és örökkévalóság felé törekvő keresztény lelkiség. 1226. október 3-án halt meg, és két
grace: Baksay István, Mátyás Károly, Joseph Toth,
év múlva már szentté avatták. Assisi Szent Ferenc, könyörögj érettünk!
MÁRIA-ÜNNEPEK
Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József, Neubauer Jószef,
Október 7-én, szombaton ünnepeljük Szentolvasó (Rózsafüzér) Királynőjét. V. Pius
Babochay András, Jurasits Mária, Krémer Klára, Szabó Terike,
pápa rendelte el ezt az ünnepet 1571-ben a török fölött aratott lepantói győzelem
Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Kolonits Olga,
emlékére.
Mocsán Ilike, Dobovanszky Imre.
Október 8-a, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország főpátrónája
ünnepe. Hazánk és népünk egy évezreden keresztül érezte az Isten-anya különleges
A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport
pártfogását. Ezért adunk hálát majd a jövő vasárnapon, és ezt kérjük továbbra is.
időpontjai: Október 07. és 21. November 04. és 11. December 2. és 16.
Magyarok Nagyasszonya, magyar szentek és boldogok, könyörögjetek érettünk!

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, October 1 - coffee / pastries
will be served after mass.
+ October 8 - coffee / pastries will be
served after mass.
+ On October 14th, everybody is invited to attend the Harvest Ball., from
6PM, organized by the Hungarian
Scout Troop #19.There will be mass
from 5PM, before the event.
+ Please report any changes in address or phone number to the office.
+ Sunday mass intentions for our
loved ones can be requested in the office.
+ 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.
+ To learn more about our events,
visit www.stephenchurch.org.

HIRDETÉSEK
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt 9:30-kor.
+ Ma, Október 1 Szentmise után sütemény és
kávé lesz.
+ Október 8 - Szentmise után sütemény és kávé
lesz.
+ Oktober 14- Szüreti bál, a Hunyadi Mátyás
Cserkészcsapat rendezésében este 6 órai kezdettel. A Bál elött Szentmise less 5 órátol. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Részletek a
szórólapokon, vagy érdeklődjenek Baksay
Zoltánnál.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodában.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ 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
+ Templomunk eseményeit megtekinthetik:
www.stephenchurch.org

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.
A hét különböző napjain (hétfőtől vasárnapig) Jézus és Mária életéről
elmélkedhetünk, imádkozva az Örvendetes rózsafüzér, a Világosság rózsafüzér, a
Fájdalmas rózsafüzér és a Dicsőséges rózsafüzér titkait.

Dear Parishioners,
Nobody likes a hypocrite. People who say one thing but do another do
not have our respect. A hypocrite is a person who pretends to be religious,
honest, trustworthy or virtuous in some other manner but is actually faking it
and leading an immoral and disrespectful life. Of the two sons in today’s
gospel the first one refused to obey his father’s command but then he repented and did what his father told him to do. The second son told his father
he would obey him but did not carry out his orders. The first one is identified as more
virtuous for while he had a negative response at first he came to his senses and did the
right thing. The second son lied, he had no intention of doing what his father asked but
paid him lip service to make him think he was obedient. Hypocrites lie to perpetuate
their false persona. We could spend all day pointing toward people we think are as
hypocritical as the second son. However, ironically, that activity in itself would be
hypocritical because before we can judge the actions of others we have to judge our
own actions. If we are not giving an honest impression of ourselves to others then we
are the worst of hypocrites.
God challenges us all in the first reading by stating, “Is it my way that is unfair,
or rather, are not your ways unfair?” Why do we blame God for our problems when we
bring them on ourselves? Why do we see God as culpable when we refuse to be accountable for our own actions that sometimes result in negative consequences? So
much of the trouble we experience in life is a result of our sin, our own lack of obedience to God. As people of faith we may talk the talk but then there is no action to back
up what we say. We may condemn others for being sinful while not taking responsibility for our own sinfulness that has gotten us and others into trouble.
No one likes to look at the possibility of being hypocritical. We would like to
think we are good people who are doing good things. However, in our human weakness
we all sometimes fail to be true to our calling. Whether it is to cover up our imperfections or just a desire to look good to others sometimes we say one thing to give people a
good impression while in reality it does not represent who we really are. When you ask
some teenagers why they don’t like to go to church they often say, “Church is filled
with hypocrites. They act holy but outside of church they are being mean to people,
cheating people and doing all sorts of immoral things.” This is a stinging indictment
against us adults, one that calls us to look into our hearts and see how we can actually
practice what we preach and be holy rather than just make ourselves look holy.
The solution to this problem is contained in today’s reading to the Philippians.
Authentic human behavior comes about by imitating the humility of Jesus. Instead of
putting on airs and pretending to be someone we are not we need to admit our human
weakness and our utter dependence on God. We need to take this seriously—our young
people are watching!
In God’s love,
Father Michael Knotek

