
 

ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP  
     Egy meghívást lehet elfogadni és lehet elutasítani. Ha elfogadjuk együtt 
örülünk a meghívóval és a többi meghívottal. Ebben a példabeszédben is sokan 
vannak a meghívottak, de van akit nem érdekel a meghívás: a meghívottak 
többsége megy a saját dolgát intézni és visszautasító indokaik eltörpülnek a 
Meghívó meghívás nagyságát illetően.  

       Van, aki nem akar egy asztalhoz ülni a király szolgáival! Kifogást keres és talál is: 
hiszen Jézus már számtalanszor együtt étkezett azokkal, akiket vallási- vagy társadalmi 
szempontból nem könnyű elfogadni. A lakomát visszautasítók is értik a példabeszédet, 
értik vallási értelmét is, amely az Atya és a Fiú kapcsolatát fejezi ki. Isten ünnepelni akar 
és személyre szóló meghívót küld nekünk is. Isten szereti, ha Övéi ünnepelnek a megtérés-
, a hazatalálás- és a mennyei lakoma örömében.  
        Mi mindannyian meghívást kaptunk a keresztségben és Egyházunk Szentségei által 
lelkünk ünneplő köntösbe öltözik, hogy méltó módon tudjunk részt venni a mennyi 
lakomán ezzel is kifejezve szeretetünket Mennyei Atyánk iránt. Isten irgalmából élünk, 
kell, hogy irgalmasok legyünk, megbocsátásból élünk, kell, hogy megbocsátók legyünk. 
Ha nem így teszünk, nincs helyünk Isten Örök Asztalánál!  
        Napjainkban is vannak, akik az időhiányra, üzleti kötelezettségeikre és előre nem 
látható eseményekre hivatkoznak. Ők gyermekeik számára nem édesapák és nem 
édesanyák, de nem is "házastársak", ha nincs idejük egymásra! De nem is családtagok! 
Pedig Isten a család minden tagját meghívta örök vendégségbe.  
          Milyen szép dolog, amikor étkezés előtt imával kérjük, hogy Jézus legyen a 
vendégünk. Csak így lehetünk nemcsak emberi (testület), hanem isteni közösség (lelkület) 
is, ahol mindennap megélhetjük el nem múló örök vendégségünket.   A  m  e  n. 

TESTVÉREINK, A SZENTEK 
      Október 16-án, hétfőn Alacoque Szent Margit Mária szűz emléknapját tartjuk. A 
vizitációs rend nővére és a Jézus Szíve-tisztelet apostola, terjesztője. 1690-ben halt meg. A 
Jézus Szíve-tisztelet azt jelenti, hogy a Krisztus-hasonlóság nem külsőségekben, hanem 
belül, a szívünkben valósul meg. 
      Október 17-e, kedd Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú ünnepe. Péter apostol 
után Antiochia püspöke. Rómában dobták a vadállatok elé. Meghalt 107-ben. Ma is üzen 
mindegyikünknek: „Isten gabonája vagyunk. A múló élet éveinek foga őröl minket, hogy 
tiszta kenyér legyünk Krisztus asztalán.” Isten malmai lassan őrölnek, de jó, ha kitisztítják 
belőlünk az evilágiság cselekedeteit. Az is fontos, hogy kifinomítják bennünk az időtálló, 
örökké megmaradó lélek gyümölcseit. 

SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA - Október 18. 
      Szent Lukácstól két terjedelmes szentírási könyv, egy Evangélium és az Apostolok 
Cselekedetei birtokában vagyunk, ennek ellenére jóformán semmit nem tudunk meg köz-
vetlenül az íróról. Igazi evangélista, aki nem ön-magáról, hanem a világ Üdvözítőjéről 
akar beszélni, hogy minden istenszerető lélek megtudhassa, mennyire igaz mindaz, amire 
az Egyház tanította. 
      Szent Lukács, aki mint orvos különös részvéttel nézte a beteg embert, mint evangélista 
észrevette, hogy a Megváltó maga is orvos, sőt, ő ,,az Orvos'', aki a beteg embe-riségnek 
meghozta a gyógyulást a megváltás művének végrehajtásával. Úgy mutatja be evangé-
liumában az Emberfiát, mint a betegek gyógyítóját, a bűnöket megbocsátó Irgalmat, aki 
árasztja az emberek között Isten jótéteményeit és hirdeti az irgalmasság evangéliumát. 
 

 

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 
October 8: $ 277.00    

Please support your Parish!  
May God bless your generosity! 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2017 
Telephone: (773) 486-1896                                                            

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 
Administrator: Rev. Michael Knotek 

Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

OKTÓBER 15 - ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP  

Nap/Day Idő/Time Miseszándék/Intention                          Kéri/Requested By 

Oct 15 10:00AM Prayers for the devastation of the Island of Puerto Rico  

Oct 22 11:00AM 1956-os FORRADALOM HŐSEIÉRT, ÁLDOZATAIÉRT 

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, Mátyás Károly, Joseph Toth,  
Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József, Neubauer Jószef,  
Babochay András, Jurasits Mária, Krémer Klára, Szabó Terike, 
Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Kolonits Olga,  

Mocsán Ilike, Dobovanszky Imre. 

 Válaszos zsoltár: Otthonom lesz az Isten háza, 

                                                   mindörökké szünet nélkül. 

 Énekek: 264, 123, 127, 131, 306, 286. 
 

 

 



 

HIRDETÉSEK 
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 

Szentmise előtt 9:30-kor.  

+ Ma,  Október 15.- Szentmise után sütemény és 

kávé lesz. 

+ Október 22-én emlékezünk 1956 hőseire. Ün-

nepi Szentmise 11 ó-kor kezdődik. Megemlékező 

műsorunk ünnepi szónoka Chicagó Főkonzula Dr. 

Zita Bencsik lesz. Kérjük a Chicagó és környéke 

Magyarságát, hogy minél nagyobb létszámban 

jelenjenek meg, hogy méltóképpen emlékezzünk 

1956 hőseire, áldozataira. 

+ Radics Géza a Szentmise és a reggeli után, 

november 5-én vetítettképes, rövid előadást tart a 

Magyar Nemzeti Címer kialakulásáról, és 

alkotóelemeinek lehetséges értelmezéséről. Minden 

érdeklődőt szeretettel várunk. 

+ November 18. less Erzsébet-Katalin bálunk, 

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. 

+ 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  
 

ANNOUNCEMENTS  
+ We will be praying the rosary 

every Sunday morning at 9:30 be-

fore Mass. All are welcome to pray 

with us.  

+ Confession time is available be-

fore mass on Sunday. 

+ Today, October 15- coffee / pas-

tries will be served after mass. 

+ On October 22nd we remember 

the heroes of 1956. Mass is at 

11am. Our speaker after mass will 

be Chicago’s Hungarian consul, Dr. 

Zita Bencsik. Please come com-

memorate these heroes and their 

sacrifices. 

+ We are inviting all our parishion-

ers and their friends to the Elisa-

beth-Catherine ball, on Novem-

ber 18th. 
+ Please report any changes in ad-

dress or phone number to the of-

fice. 

+ 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 be-

fore the requested date.  
+ To learn more about our events, 

visit www.stephenchurch.org.  

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport 
időpontjai: Október 21. November 04. és 11. December 2. és 16.  

 

Dear Parishioners, 

 What will heaven be like? No one actually knows because it is so 

much more marvelous than earth human imagination can’t grasp it. How-

ever, scripture offers us images of heaven that serve to give us a glimpse of 

what it will be like. I have a particular regard for the images of heaven in 

today’s reading from Isaiah. It is the image of heaven as a luscious banquet 

of savory food. Even more important we are told that in heaven there is nothing nega-

tive hanging over us. There are no tears or suffering. This notion compels us to rejoice 

that God has such a wonderful place in store for those who love God and spent their 

lives serving him. If we love the idea of going to heaven after our earthly life is over 

then we should spend our time on earth bringing heaven down to earth through prayer 

and works of charity. 

 Today’s gospel from Matthew is another image of heaven similar to the one in 

Isaiah. In the gospel image there is a king who holds a banquet for his son and invites 

all of his friends and relatives to come. However, no one comes. So, the king tell his 

servants to go out into the streets and gather everyone they meet, the rich and poor 

alike. The banquet is magnificent with all the music and fine food. However, the king 

finds one of the guests not appropriately dressed and has him thrown out in to the 

street. 

 We may wonder why it was so important for someone to be properly dressed. Is 

this lesson about dressing appropriately for church? Not really. More to the point is a 

statement St. Paul once wrote, “Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ, 

and do not think about how to gratify the desires of the flesh”. (Romans 13:14) What 

does it mean to ‘put on Christ”? It means to act like Christ, to appear as Christ by your 

words and actions, to be Christ in the world. This is a clear definition of heaven, the 

only ones who will get in are the ones who spent their lives on earth loving Christ and 

being Christ for others. 

This Sunday’s gospel challenge is to take a look at our behavior and our life-

styles. Do we resemble Jesus in the way we speak and act and conduct our affairs? If 

not, we better change our ways. When we die we do not want to find ourselves unfit to 

attend the banquet of eternal life in heaven. 

 

****** 

Many thanks for the birthday party and gift you had for me last Sunday. I reflect 

on the gift of my life and see all of you as one of my choicest blessings! God bless you 

all for being so kind to me! 

In God’s love, 

Father Michael Knotek 

https://www.facebook.com/zita.bencsik?hc_ref=ARQR7IGeDVK8aIzeQhfeqRrbRHe5cAweT84Tp20YK1Cxje6TxFttf-_UTVltPbLW1Es
http://www.stephenchurch.org/
https://www.facebook.com/zita.bencsik?hc_ref=ARQR7IGeDVK8aIzeQhfeqRrbRHe5cAweT84Tp20YK1Cxje6TxFttf-_UTVltPbLW1Es
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