
 

 

Évközi 27. vasárnap   

 

          OLVASMÁNY Habakuk próféta könyvéből 

     Meddig kell még, Uram, segítségért folyamodnom anélkül, hogy meghallgatnál? 

Hozzád kiáltanom: „Erőszak!” anélkül, hogy megszabadítanál? 

Miért feded fel előttem a gonoszságot, és mutatod meg a nyomorúságot? Csupa foszto-

gatást, csupa rablást látok magam előtt; a vádaskodás és civakodás egyre fokozódik. 

      Az Úr is megszólalt, és ezt mondta: 

    „Írd le a látomást, vésd fel táblára, hogy könnyen olvasható legyen. 

Mert ez a látomás a maga idejében beteljesedik és nem hiúsul meg; ha késik, csak várj, 

biztosan bekövetkezik, tévedhetetlenül. 

      Akinek nem igaz a lelke, az elbukik, de az igaz élni fog hűségéért.”  

     Ez az Isten igéje.    

 

             SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből 

      Szeretett Fiam! Figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely ké-

zföltételem folytán benned él. Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet 

és a józanság lelkét adta nekünk. Ne szégyellj hát tanúságot tenni Urunk mellett, sem 

mellettem, aki érte fogoly vagyok. Ehelyett vállald az evangéliumért a szenvedéseket 

velem együtt, bízva az Isten erejében. Eszményed az az egészséges tanítás legyen, 

amelyet Krisztus Jézus hitében és szeretetében tőlem hallottál. Őrizd meg a rád bízott 

kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik. 

      Ez az Isten igéje.   

 

 

           ALLELUJA 
    Az Úr igéje örökké megmarad, * ez az a tanítás, amelyet hirdetek néktek.      

     

        † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

     Abban az időben az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet.” 

      Az Úr így válaszolt: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mond-

játok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben, engedelmes-

kedik nektek. 

      Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: »Gyere 

ide tüstént és ülj asztalhoz.« Nem ezt mondja-e inkább: »Készíts nekem vacsorát, övezd 

fel magadat és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is?« S 

talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? 

       Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan 

szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük.”     Ezek az evangélium igéi. 

 

 

Énekek számai: 160, 118, 161, 131, 306, 180A. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR:  

 Bár hallgatnátok ma Isten szavára,  

           „Népem, ne légy kemény szívű.”   
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 OKTÓBER 2 -  ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 

27th Sunday in Ordinary Time 

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. 
 

PARISH  COLLECTIONS  
September 25th coll.: $ 380.00 

Bldg. Maint.     $    5.00 

      Isten fizesse meg templom 

tagjaink nagylelkű adományát! 

May God bless your generosity!                           

MISSION  STATEMENT 

St. Stephen King of Hungary Church serves the 

spiritual needs of all Catholics in our neighbor-

hood, regardless of ethnicity, and also welcome all  

Hungarians who want to pray in their language 

and  keep their cultural traditions alive! 

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

Oct 2 10:00AM Ipacs Ilonka                            Rigácz Rózsika  

Oct 9 10:00AM Rose Lillegard                                 John Oakley  



 

 

ASSISI SZENT FERENC   

 

      Az Egyház történelmének egyik legkrisztusibb 

szentjét ünnepeljük október 4-én, kedden. 

Assisiben született 1182-ben olyan családból, ahol 

elsődleges volt az anyagi jólét és annak 

gyarapítása. Kissé könnyelmű ifjúkor után tért 

meg. Lemondott atyai örökségéről, teljesen 

Istennek szentelte magát. A szegénységet 

választva evangéliumi életet élt, mindenkinek az 

Isten szeretetéről prédikált. A hitetlenek közti 

hithirdetésre is szívesen vállalkozott. A krisztusi 

szegénység lelkiségének hőse lett. Szerette ezt az 

Isten teremtette szép világot (Naphimnusz). Jézus 

Urunk emberi életének hiteles közvetítőjeként, 

(greccó-i karácsony) Krisztus sebeit hordozta 

testén. A kolduló rendek szellemiségével, ismét 

útjára indult a világban szeretetre építő és 

örökkévalóság felé törekvő keresztény lelkiség.  

1226. október 3-án halt meg, és két év múlva már 

szentté avatták.  

 

MIT AJÁNL NEKÜNK I. JÁNOS PÁL PÁPA? 

 

     2022. szeptember 4-én volt I. János Pál pápa boldoggá avatása, aki mindössze 33 

napig volt pápa. Amikor még nem választották meg pápává és Velencében volt püs-

pök, egy alkalommal betegeket látogatott meg a kórház-ban és nagyon kedvesen el-

beszélgetett mindenkivel. Az egyik kórteremben leült egy idős ember betegágya mel-

lé, aki aggódó hangon a következőket mondta neki: „Nem tudom, hogy mindent meg-

tettem-e az üdvösségem érdekében. Nem tudom, hogy megtaláltam-e a menny-ország 

kulcsát”. Albino Luciani püspök ekkor benyúlt a reverendájának a zsebébe, elővette a 

rózsafüzérét, a be-teg kezébe adta és ezt mondta: „Ez a mennyország kul-csa. Ez az 

örök élet kulcsa. Imádkozza mindennap a rózsafüzért, és akkor Mária segíteni fog ab-

ban, hogy kö-vetni tudja Fiát, Jézus Krisztust, aki elvezet mindenkit az örök életre”. 

 

MÁRIA-ÜNNEP 

       Október 7-én, pénteken ünnepeljük Szentolvasó (Rózsa-füzér) Királynőjét. V. 

Piusz pápa rendelte el ezt az ünnepet 1571-ben a török fölött aratott lepantói győzelem 

emlékére.  

 

 

 

HIRDETÉSEK  

+ Minden vasárnap a mise előtt rózsafűzért 

imádkozunk Égi Édesanyánk tiszteletére. 

Szeretettel várunk mindenkit erre a közös imára. 

+ Ma, Oktober 2. - Szentmise után sütemény és 

kávé lesz a megjelenteknek.  

+ Október 23. - Szeretettel hívjuk Chicago és 

környéke Magyarságát az 1956 áldozataink, 

hőseinek emlékmiséjére amely 11 órakor 

kezdődik ünnepi bevonulással.  Szentmise után 

lesz egy rövid program, a Chicágo-i Egyházak, 

Egyesesületek és a Konzulátus támogatásával. 

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 

megváltozott, jelentse be az irodába.  

+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, 

jelentkezzen az irodánál. 

+ Templomunk eseményeit és a fényképeket 

megtekinthetik: www.stephechurch.org. 

P

ANNOUNCEMENTS  
 + We will be praying the rosary every 
Sunday morning at 9:30 before Mass. 
All are welcome to pray with will be 
served after Mass. 
+ Today, October 2nd, coffee and 
pastries will be served after Mass. 
+ On October 23rd, we remember the 
heroes of 1956. Mass will be at 11AM 
followed by a short program dedicated 
for the event. 
+ We ask that if anyone has changed 
their address or phone number, please 
notify the office. 
+ Sunday mass intentions for our 
loved ones can be requested in the of-
fice. 
+ To learn more about our events, visit 
www.stephenchurch.org. 

SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA,  

MAGYARORSZÁG FŐPÁTRONÁJA   
        Magyarok Nagyasszonya, Szűz Mária egyik elnevezése, amely kifejezi különleges 
kapcsolatát Magyarországgal. A magyarok szoros kötődése Máriához és az ünnep 
eredete Szent István királyhoz kapcsolódik, aki utód nélkül maradva 1038. augusztus 15
-én, Nagyboldogasszony napján, halálos ágyán ajánlotta fel    
      Magyarországot Szűz Máriának. 1896-ban, az ország fennállásának ezredik évében 
engedélyezte ezt az ünnepet XIII. Leó pápa Magyarország számára. Először október 
második vasárnapján ülték, majd Szent X. Piusz pápa október 8-ára tette át az ünnepet. 

     Pianist Éva Polgár presents EVOCATION: An Afternoon 

with Debussy, Liszt, and Kodály - NICHOLS CONCERT HALL -  

-  1490 Chicago Ave, Evanston, IL 60201 - October 2nd - 3 PM 
     Polgár Éva zongoraművész koncertezik  most vasárnap október 
2-án Evanstonban, d.u 3 órától.  A művésznő Los Angelesben 
lakik ahol a Los Angeles Nemzetközi Liszt Verseny társigazgatójaként 
ápolja a magyar zenei kultúrát.  
      A washingtoni Hungary Foundation 2022-ben odaítélte számára a 
megtisztelő Cultural Ambassador of the Year címet, aminek 

köszönhetően négy hangversenyt adhat  az USA-ban, az elsőt ezen a hétvégén tartja. 


