
 

 

Évközi 30. vasárnap 
Missziós vasárnap 

         OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből 

      Az Úr igaz bíró: nem nézi az ember személyét, nem részrehajló a szegény kárára; s 

meghallgatja azt, aki a balsorsban kéri őt. 

      Nem utasítja el az árvák könyörgését, sem az özvegyet, ha tele van panasszal. Aki 

szívből szolgálja, azt elfogadja az Úr, az ilyenek imádsága a felhőkig hatol. A nyomorgók 

jajszava áthatol a felhőkön, és nem csendesül, míg el nem éri célját. Nem tágít, amíg rá 

nem tekint a Fölséges, és míg nem szolgáltat neki igazságot. És az Úr nem késlekedik.  

      Ez az Isten igéje. 

          SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből 

       Szeretett Fiam! Az én véremet nemsokára kiontják áldozatul. Eltávozásom ideje 

közel van. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. 

Készen vár rám az igazság győzelmi koszorúja, amelyet az Úr, az igazságos Bíró megad 

nekem azon a napon. De nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja az ő 

eljövetelét. 

      Első védekezésem alkalmával senki sem állt pártomra, mindenki cserbenhagyott. Ne 

számítson nekik bűnül! 

      Ám az Úr mellém állt, és erőt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium 

hirdetését, és tudomást szerezzen róla minden pogány. Így megmenekültem az oroszlán 

torkából. 

     Sőt, az Úr ezután is megszabadít minden gonosz cselvetéstől, és átment mennyei or-

szágába. Dicsőség legyen neki mindörökké! Ámen.  

     Ez az Isten igéje. 

           ALLELUJA 

     Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal, és ránk bízta a kiengesztelődés igéit.  

         † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

      Abban az időben: Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat 

pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: „Két ember fölment a templomba 

imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. 

     A farizeus megállt, és így imádkozott magában: »Istenem, hálát adok neked, hogy nem 

vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. 

Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok mindenből, amim van.«A vámos pedig 

távolabb állt meg, és a szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: 

»Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek.« 

     Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, 

aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.” 

      Ezek az evangélium igéi. 

 

 

Énekek számai: 230, 230-4, 150, 143, 306, 284.  
VÁLASZOS ZSOLTÁR: 

A szegény felkiáltott az Istenhez,   

és Isten meghallgatta őt.   
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 OKTÓBER 23 -  ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP 

30th 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  
October 16th coll.: $  200.00 

      Isten fizesse meg templom 

tagjaink nagylelkű adományát! 

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 23 11:00AM 
1956 -os foradalom hőseire emlékezünk 

 For the heroes of 1956. revolution 

Oct 30 10:00AM Híveinkért /  Our parishioners  



 

 

A MISSZIÓK VASÁRNAPJA 

          Missziós vasárnapon – október 16-án hazánkban, és 23-án a világ katolikus 

templomaiban –  a missziókért, a távoli földrészeken élőkért, a misszionáriusokért és 

Krisztust követő céljaikért szól az ima és erre gyűjtik az adományokat. A misszió 

Jézustól kapott küldetésünk: „Menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet” (Mt 

28,19). A világmisszió megünneplését – 1926-ban vezették be. A Hitterjesztés 

Művének kezdeményezésé-re október lett a világmisszió hónapja, a hónap utolsó előtti 

vasárnapja pedig II. János Pál pápa rendeletére a világmisszió vasárnapja. 

IMÁDSÁG HITÜNK TERJEDÉSÉÉRT, A MISSZIÓKÉRT 

          Isten, aki azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön, és a hitnek ismeretére 

eljusson: küldj, kérünk, munkásokat aratásodba, és adj nekik bátorságos bizodalmat 

tanításod hirdetésében, hogy a Te igéd elterjedjen, megdicsőítessék, és minden nemzet 

megismerjen Téged, igaz Istent, és akit Te küldtél, Jézus Krisztust. 

Pártfogónk, Istenünk, tekints reánk és tekints a Te Krisztusodra, aki váltságul adta 

magát mindenekért: és tedd, hogy Napkeltétől Napnyugtáig magasztalják nevedet a 

pogány népek között, és mindenütt a Te nevednek áldozzanak, és ajánljanak tiszta 

áldozatot. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.                     A római misekönyvből 

SZENT MÓR - Októbet 25. 

       Szent Mór 1000 táján született. Saját feljegyzése szerint István király uralkodása 

elején iskolás gyermek volt a mai Pannonhalmán. 1030 körül az ottani kolostor apátja 

lett, s ebben az időben történhetett a király és Imre herceg nevezetes látogatása, amely 

után 1036-ban a király a pécsi püspökség élére állította. Pécsi püspökként felkarolta a 

káptalani iskolákat, templomokat és kolostorokat létesített. 1070 táján halt meg. IX. 

Piusz pápa 1848-ban hagyta jóvá nyilvános egyházi tiszteletét.  

MEGFONTOLANDÓ 

        Az élet fontos átmenet. Ez a próba ideje. Sőt, amennyit itt hagytam kialakulni 

magamban Jézusból, annyi marad meg mindörökre odaát. Minden cselekedetem, 

minden pillanatom, minden lélegzetvételem átkerül az örökké-valóságba. Itteni 

életemnek minden perce az Életet készíti elő és határozza meg! A mennyország olyan 

ház, amelyet idelenn építünk föl, és majd odaát lakunk benne.     

                                                     Chiara Lubich 

 

1956. OKTÓBER 23. EMLÉKEZETE 
Az ’56-os forradalom arra tanít bennünket,  hogy van a történelemben 

tragikus szépség is.  
IMÁDKOZZUNK 1956 HŐSEIÉRT 

 

 

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 23rd, we re-

member the heroes of 1956. After 

the 11AM Mass we invite everyone 

to a short program dedicated for the 

event. 

+ On October 30th, coffee and 

pastries will be served after Mass. 

+ We are inviting all our parishion-

ers and their friends to the Elisa-

beth-Catherine ball, on Novem-

ber 12th. 
+ 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 

office. 

+ To learn more about our events, 

visit www.stephenchurch.org. 

+ 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.  

HIRDETÉSEK  
+ Minden vasárnap a mise előtt rózsafűzért imád-

kozunk Égi Édesanyánk tiszteletére. Szeretettel 

várunk mindenkit erre a közös imára. 

+ Ma, 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 Főkonzulátus támogatásával. 

+ Oktober 30. - Szentmise után sütemény és kávé 

lesz a megjelenteknek. 

 + November 12. lesz Erzsébet-Katalin bálunk, 

este 6 ó-kor szentmise, utana kitűnő vacsorával. 

Kérjük, jegyezze fel naptárába, hozza el barátait is!

Tárgynyeremény sorsoláshoz ajándékokat 

köszönettel elfogadunk. 

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 

megváltozott, jelentse be az irodába.  

+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, jelent-

kezzen az irodánál. 

+ Templomunk eseményeit és a fényképeket meg-

tekinthetik: www.stephechurch.org. 

+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, MAGÁN 

SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki szeretné 

Templomunk Mindszenty ter-mét rendezvényre 

kiváltani, kérjük jelezze szándékát legalább 3 

héttel az esemény előtt templomunk irodájában, 

vagy hívja a Templomot.  

     A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport tanítási 

dátumok:   

           -  Október 29. 

  -  November 12. 

  -  December 10.- Főpróba az iskola karácsonyi ünnepségére,  

   - December 11. vagy 18. - Az iskola  és templom karácsonyi ünnepsége. 


