IMÁDSÁGOS-MENETELÉSÜNK !
Ora et Labora! Imádkozzál és Dolgozzál! Vallják a Szt.Benedek-rendi szerzetesek:
és ez a jelmondatuk is! IMÁDKOZVA DOLGOZNI- ÉS DOLGOZVA IMÁDKOZNI:
mindent ISTEN NAGYOBB DICSŐSÉGÉRE! (Lk 18,9 -14)
Imádságunk ne legyen felszínes (farizeusi) legyen Istennek tetsző
("vámosi") imádság! Ne Isten-iránti félelemből, hanem Isten iránti
SZERETETBŐL imádkozzunk! És NE CSAK KÉRJÜNK! Tudjunk
HÁLÁT ADNI IS imáinkkal- és imáinkban, és tudjunk ENGESZTELNI is!
Tudjunk közösen is imádkozni MI ATYÁNK...-hoz, ne csak az "Én
Atyám"...-hoz! Milyen szépen fejezzük be a Mi Atyánk imát a Szentmisében, amikor KIENGESZTE-LŐDÜNK EGYMÁSSAL és mondjuk: KRISZTUS
BÉKÉJE LEGYEN VELÜNK! Imádkozzunk azért is, hogy most a HÉT VÉGI
ERDÉLYI MENETELÉS elérje célját: és végre helyes-irányba induljon el a
Kárpátmedence Keresztény Magyarsága! De érjen is célba útja végén! Érje el célját!
"Mert eltéved kinek az ÚT az irány, és nem a CÉL, hová utat csinál!" -irja Illyés Gyula
"Út és Cél!" c. versében. (1974).
Számunkra Maga Krisztus AZ ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET! De a CÉL is! Úgy
fussunk, hogy elérjük CÉLunkat! Úgy imádkozzunk, hogy meghallgatásra találjunk:
imádságos szeretetünk mindig CSELEKVŐ-SZERETET legyen és legyen CÉLja is!
Múlt heti MISSZIÓS-VASÁRNAPUNK sem fejeződött be, és 56-os EMLÉKEZÉSÜNK SEM! Tovább folytatjuk FÖLDI- VÉGETÉRŐ-MISSZIÓS- ÚTUNKAT, mint
ahogyan a MAGYAR ÉDESANYÁK 56.november 23-án, Forradalmunk- és
Szabadságharcunk után egy hónappal: "És a Magyar Édesanyák elindulnak, hogy
egymásba érő karjaik megvonják a magyar-lélekben élő Magyarország határait"...-irta
Nyírő József, Erdély apostola!
És tudjunk mindig felállni és UTUNKAT folytatni, tudjunk összefogni, hogy
CÉLUNKAT ELÉRJÜK, imádságunk pedig hasonlítson mindig a vámos
imájához.
Ámen !

AZ EGYHÁZ ANYJA - Örök Asszony, te anya és szűz, te testben és lélekben
Megváltónknak és Istenünknek Anyja vagy. Tehát egy-háza minden tagjának anyja, igazi
anyja vagy. Szereteteddel közreműködtél az egyház híveinek érdekében. Egyetlen vagy
az asszonyok között, aki anya és szűz vagy: Krisztus Anyja és Krisztus Szüze.
Istenanya, általad, egy asszony által van az élet és a halál megszentelve!
(Szent Ágoston püspök)
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Nap/Day

Idő/Time

Oct 27 10:00AM
Nov 3 10:00AM

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Édesanyáért, Nagymamáért

Kolos Aliz,
Göndöcs Rita és Aliz

Sedon és Katona család halottaiért

Katona Család

Válaszos zsoltár: A szegény felkiáltott az Istenhez,
és Isten meghallgatta őt.
Énekek: 264, 109, 142, 116, 306, 184B.
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 20th: $ 2,160.00
Mission Sunday Collection: $ 240.00
Please support your Parish!

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and friends
of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace: Mr. & Mrs.
Szalai István, Baksay István, Vajda Rudi,Jurasits János, Saller Márta, Mrs.
Maureen Simonyi, Mátyás Károly, Somenek Juliska , Szukitch Margit

ANNOUNCEMENTS
+We will be praying the rosary
every Sunday
morning at 9:30 before Mass. All are
welcome to pray
with us.
+Today, October 27th, coffee
and pastries will be served after
mass.
+We are inviting all our
parishioners and their friends to
the Elisabeth-Catherine ball, on
November 16th.
+Like every year, we’ll be collecting non-perishable food and
cans for Thanksgiving. up to November 24th, that we’ll be taken
to the food pantry, at St. Aloysius
church. Thank you for your donations and please place them in the
designated boxes, by the entrance.
+On November 24th, coffee and
pastries will be served after mass,
then there will be a Parish Council Meeting.
+We ask that if anyone has
changed their address or phone
number to please notify the office.
+For mass intentions, please call
or stop by the office.
+To learn more about our events,
please visit our website at
www.stephenchurch.org

HIRDETÉSEK
+Szűz Anya hónapja van, aki teheti imádkozza a rózsafűzért, imáinkban kérjük Szűz
Mária segítségét és közbenjárását. Kérjük
segítse és oltalmazza Templomunkat és
közösségünket. Rózsafűzért imádkozunk
minden vasárnap a Szentmise előtt. Mindenkit szeretettel hívunk a közös
imádságra.
+Ma, Oktober 27-én, sütemény és kávé lesz a
Szentmise után. A Pénzügyi Bizottság gyűlésére
kérjük a tagok pontos megjelenését.
+November 1 Mindenszentek napja, kötelező
ünnep. November 2 Halottak
napja. Imáinkban
emlékezzünk meg
Templomunk hűséges
tagjairól, jótevőiről, akik
elköltöztek az élők sorából. A
jó Isten adjon nekik örök
nyugodalmat.
+November 3-án és 10-én a szentmisék után
reggelire hívjuk a kedves híveket.
+November 16– án, lesz a templomunk ERZSÉBET -KATALIN bálja. Élő zene a TESÓK
együttessel, kitűnő vacsorával. Előtte, 6 ó-kor lesz
Szentmise. Tárgynyeremény sorsolásához
ajándékokat szívesen elfogadunk.
+November 24-én, sütemény és kávéra hívjuk a
kedves híveket. EGYHÁZTANÁCS gyűlés lesz,
kérjük a tagok pontos megjelenését.
+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefon-száma
megváltozott, jelentse be az irodába.
+Templomunk eseményeit és a fénykpeket megtekinthetik: www.stephenchurch.org

+ Mint minden évben, most is elkezdjük az élelmiszer gyűjtést a rászorulók javára. A
nem romlandó ( konzerv, rizs, tészta....) adományokat Hálaadás ünnepe előtt átvisszük
Nick atya éléskamrájába, ahonnan szétosztásra kerül a szegények között. Kérjük, hogy
a Templom bejáratnál és a Mindszenty teremhez vezető ajtónál található
dobozokba helyezzék el adományaikat, amit előre is hálásan köszönünk.
A Szt. István Magyar Iskola
6. November 23.
időpontok a 2013. őszi/téli félévre: 7. December 7.
8. December 14.
5. November 9.
9. December15.
Karácsonyi ünnepség
OUR HUNGARIAN
COMMUNITY AND HERITAGE

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK

+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
+If you would like to rent the
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
Mindszenty Hall for private events, Aki szeretné Templomunk Mindszenty terwe ask that you stop by the office at mét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze
szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt
least three weeks before the retemplomunk irodájában, vagy hívja a Temquested date.
plomot.
+If you would like to know more
about Hungarian events taking place +Ha szeretne tudni a városunkban történő
magyar eseményekről, programokról, a
in our area, please visit
www.chicagohungarians.com web oldalon
chicagohungarians.com
mindenezekről tájékozódhat.

The Hungarian State Folk Ensemble is regarded as one of the
greatest folkloric dance ensembles in the world.” Working with
the traditional folk songs and turns that inspired such classical
composers are Bartok, Liszt, and Kodaly, the ensemble performs
dances from throughout Hungary, choreographed for theatrical
presentation. Don’t miss this one night only event on Friday,
November 22nd at 7:30pm at the Auditorium Theatre of
Roosevelt University. Get great seats and great savings when you
attending with 10 or more friends or family members! Group tickets start at
only $23 per person! Call Nicole or Cecilia at 312.341.2357 to reserve your seats today.

