Évközi 29. vasárnap
OLVASMÁNY Mózes második könyvéből
A választott nép pusztai vándorlása idején történt: Az amalekiták előrenyomultak,
hogy Refidimnél megküzdjenek Izrael fiaival. Mózes így szólt Józsuéhoz: „Válassz ki
nekünk férfiakat, és szállj harcba az amalekitákkal. Én pedig holnap Isten botjával a
kezemben kiállok a domb tetejére.” Józsue úgy tett, ahogy Mózes parancsolta, és megütközött az amalekitákkal. Mózes közben Áronnal és Hurral fölment a domb tetejére.
Ameddig Mózes a kezét kitárva tartotta, az izraeliták fölényben voltak, de ha leeresztette a kezét, az amalekiták jutottak fölényhez. Mózes karja végül is elfáradt. Ezért vettek
egy követ, odavitték és ráültették. Áron és Hur pedig a karját tartotta, egyik az egyik
oldalon, a másik a másik oldalon. Így karja kitárva maradt napszálltáig. Józsue pedig
kardélre hányta az amalekitákat és hadi népüket. Ez az Isten igéje.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből
Szeretett Fiam! Tarts ki amellett, amit tanultál, s amiről meggyőződtél, hiszen tudod,
kitől tanultad. Gyermekkorod óta ismered a Szentírást: ez megadja neked az útmutatást
ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hit által eljuss az üdvösségre.
Minden írás, amelyet az Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre s az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jóra kész
legyen.
Kérve kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra, aki ítélkezni fog élők és holtak fölött, az
ő eljövetelére és országára: hirdesd az igét, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan.
Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel. Ez az Isten igéje.
ALLELUJA
Isten szava élő és átható, * megítéli a gondolatot és a szándékot szívünk mélyén.
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Abban az időben: Példabeszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell imádkozni
és nem szabad belefáradni.
Így szólt: „Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és kérte: »Szolgáltass
nekem igazságot ellenfelemmel szemben.«
A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: »Noha Istentől nem félek,
embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok
neki, mert a végén még nekem jön és megver.«”
Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon Isten nem
szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik.
Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?”
Ezek az evangélium igéi.
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OKTÓBER 16 - ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP
29th Sunday in Ordinary Time
Nap/Day

Idő/Time

Oct 16 10:00AM
Oct 23 11:00AM

Miseszándék/Intention

Vincent Salerno

Kéri/Requested

Mária Pongrácz

1956 -os foradalom hőseire emlékezünk
For the heroes of 1956. revolution

Énekek számai: 220, 220-4-5, 150, 142, 306, 195.
VÁLASZOS ZSOLTÁR:

Segítségünk az Úr nevében van,
aki mennynek és a földnek alkotója.
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 9th coll.: $ 306.00
Isten fizesse meg templom
tagjaink nagylelkű adományát!

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and
friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace:
Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Bajzek Erzsébet.

RÓZSAFÜZÉR
Imádkozni jó! Az ima csendjébe menekülni, békében ott megbújni jó, akárcsak a
világháborúk bombázásai közepette az óvóhelyen védelmet, biztonságot keresni. Az
ima beterít, körülölel, táplálja, de nem csak azt, aki mondja vagy akiért felajánlják,
hanem az egész világot! Az imádkozó ember a mennyország előszobájába lép! B. Cs.
TESTVÉREINK, A SZENTEK
Október 18. Szent Lukács evangélista ünnepe. Orvos volt, festő volt, európainak
mondható író volt. Írásainak szellemisége közel áll hozzánk. Megtérése után Pál
apostol kísérője lett. Az ő igehirdetése alapján írta meg görög nyelven evangéliumát és
az Apostolok Cselekedeteit. Evangéliuma az irgalmasság és a nők evangéliuma, az
Apostolok Cselekedetei pedig a Szentlélek evangéliuma. Szent Lukács járjon közben
értünk, hogy végre elfogadjuk: a megtérés vezet az üdvösségre.
Október 19. De Brébeuf Szent János, Jogues Szent Izsák áldozópapok és társaik
vértanúk ünnepe. Észak-Amerika térítői, 1647 és 1648 között haltak meg.
Október 20. Keresztes Szent Pál áldozópap ünnepe. A Szent Kereszt tiszteletére
alapított passzionista rend kezdeményezője. 1775-ben halt meg.
BOLDOG IV. KÁROLY
1887. augusztus 17. – 1918. november 11.
Utolsó magyar király. Mély vallásosságát Georg Wallis és Domonkos-rendi
lelkiatyja révén mélyítette el. Emléknapja a Zita hercegnővel való házasságkötésének
napja, vagyis október 21. A házasságot és a családot a szentté válás útjának nevezte.
A Jézus, Mária, József röpima volt életének utolsó mondata. Kitűnt az Oltáriszentség
iránti tiszteletben.
ÚJ APOSTOLI NUNCIUS
Október 7-én, pénteken délben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
(MKPK) székhelyén adta át megbízó-levelét Mons. Michael Wallace Banach apostoli
nuncius, az Apostoli Szentszék új budapesti nagykövete Veres András győri
megyéspüspöknek, az MKPK elnökének. Az eseményen részt vett Erdő Péter bíboros,
prímás, és Tóth Tamás, az MKPK titkára.
Michael Wallace Banach elmondta, milyen szép, ahogyan az Úr felkészít egy
hosszabb megbízatásra: a jezsuiták Szent Keresztről elnevezett egyetemén tanult az
Egyesült Államokban, Magyarországon pedig éppen szeptember 14-én, a Szent
Kereszt felmagasztalásának ünnepén adta át megbízólevelét Novák Katalin köztársasági elnöknek. Jelnek érzi azt is, hogy fontos számára a máriás lelkiség, püspöki
címerében is Szűz Mária alakja látható, és most, Rózsafüzér Királynője ünnepén adja
át megbízólevelét Veres András püspöknek.
Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki Excellenciás és Főtisztelendő Michael
Wallace Banach memphisi címzetes érseket Magyarország apostoli nunciusává. M.K.

Imádság

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és
Istenem, minden a te végtelen
Bokréta Népi Tánccsoport tanítási
szeretetedből származik, ezért mindátumok:
denért hálával tartozom neked. Hálás
vagyok azért, amit adtál, s amit elvettél.
- Október 29.
Hálás vagyok jó képességeimért és
- November 12.
gyengeségeimért egyaránt. Hálás
- December 10.- Főpróba az
vagyok az örömért és a szenvedésért.
iskola karácsonyi ünnepségére,
Hálás vagyok segítségedért és életem
- December 11. vagy 18. nehéz helyzeteiért. Hálás vagyok irgalAz iskola és templom karácsonyi
madért, s azért, hogy üdvözíteni akarsz.
ünnepsége.
Uram, taníts meg hálásnak lenni! Taníts
meg észrevenni a legkisebb dolgokat is
az életben, akár tőled, akár embertársaimtól kaptam azokat! Taníts meg arra,
hogy a hálámat mindig ki tudjam feHIRDETÉSEK
jezni!
+ Minden vasárnap a mise előtt rózsafűzért
imádkozunk Égi Édesanyánk tiszteletére.
ANNOUNCEMENTS
Szeretettel várunk mindenkit erre a közös
+ We will be praying the rosary every
imára.
Sunday morning at 9:30 before Mass.
+ Ma, Oktober 9. - Szentmise után sütemény
All are welcome to pray with will be
és kávé lesz a megjelenteknek.
served after Mass.
+ Today, October 9th, coffee and pas- + Október 23. - Szeretettel hívjuk Chicago és
tries will be served after Mass.
környéke Magyarságát az 1956 áldozataink,
+ On October 23rd, we remember the hőseinek emlékmiséjére amely 11 órakor
heroes of 1956. Mass will be at 11AM
followed by a short program dedicated kezdődik ünnepi bevonulással. Szentmise
után lesz egy rövid program, a Chicágo-i
for the event.
Egyházak, Egyesesületek és a Főkonzulátus
+ We ask that if anyone has changed
their address or phone number, please
támogatásával.
notify the office.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefon+ Sunday mass intentions for our
száma megváltozott, jelentse be az irodába.
loved ones can be requested in the of+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük,
fice.
+ To learn more about our events, visit jelentkezzen az irodánál.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket
www.stephenchurch.org.
megtekinthetik: www.stephechurch.org.

