Évközi 31. vasárnap
OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből
Uram, az egész világ olyan előtted, mint a porszem a mérlegen, s mint a földre hulló hajnali harmatcsepp.
De te mindenkin megkönyörülsz, mert mindent megtehetsz, és elnéző vagy az emberek
bűnei iránt, hogy bűnbánatot tartsanak.
Mert szeretsz mindent, ami van, és nem utálsz semmit abból, amit alkottál. Hiszen ha
gyűlöltél volna valamit, meg sem teremtetted volna.
Hogyan is maradhatna meg bármi, ha te nem akarnád, és hogyan állhatna fenn, ha te létre
nem hívtad volna?
De te mindent kímélsz, mert a tiéd minden, ó, életnek barátja. Milyen jó és kegyes mindenben a te szellemed, Uram!
Alig bünteted azokat, akik eltévednek; inted azokat, akik vétkeznek, és a szívükre
beszélsz, hogy gonoszságukat elhagyva, higgyenek benned, Uram. Ez az Isten igéje.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből
Testvéreim! Állandóan imádkozom értetek, hogy Istenünk méltóvá tegyen benneteket a
meghívásra és tökéletessé a jóra való törekvésben s a hitből fakadó tettekben. Így dicsőül
meg Urunk, Jézus neve bennetek, és ti őbenne, Istenünknek és Urunknak, Jézus Krisztusnak
kegyelméből.
Van még egy kérésünk, testvérek: Urunk, Jézus Krisztus eljövetelét és a vele való
egyesülésünket illetően ne veszítsétek el rögtön józanságtokat, és ne ijesszen meg benneteket
sem lelki kinyilatkoztatás, sem állítólag tőlünk eredő mondás vagy levél, mintha az Úr napja
már küszöbön állna. Ez az Isten igéje.
ALLELUJA
Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, * hogy örökké éljen minden
őbenne hívő.
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Abban az időben Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember,
aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem
láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy
láthassa, mert arra kellett elhaladnia.
Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: „Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te
házadban kell megszállnom.”
Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték: »Bűnös embernél száll meg.«
Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: „Nézd, Uram, vagyonom felét a
szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négyannyit adok helyette.”
Jézus ezt felelte neki: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az
Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.” Ezek az evangélium igéi.
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OKTÓBER 30 - ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP
31th Sunday in Ordinary Time
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Oct 30 10:00AM

Templomunk elhunyt híveiért /
Our deceased Parishioners

Nov 6

Híveinkért / Our parishioners

10:00AM

Kéri/Requested

Énekek számai: 220, 220-4-5, 144, 143, 306, 184B.
VÁLASZOS ZSOLTÁR:

Istenem és királyom, magasztallak téged,
szent nevedet áldom örökkön-örökké.
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 23rd coll.: $ 4,233.00
Mission Sunday: $ 144.00
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.

MINDENSZENTEK ÜNNEPE - Főünnep – November 1.
Isten az embereket közösségi természetük szerint vezeti az üdvösségre. A még úton
levők feltekintenek a már célba érkezettekre, s biztatást merítenek abból, hogy látják
mindenféle nemből, korból, állásból, nemzetből a megkoronázottakat Isten országában.
Senkit sem akarunk figyelmen kívül hagyni azokból, akik Isten látására jutottak, s ezért
szentelünk külön ünnepet Mindenszenteknek, tehát azoknak is, akiknek nevét egyedül
csak Isten ismeri. Az ünnep a VII. Századból ered, akkor szentelték fel a hajdani
pogány Pantheont Máriának, a vértanúknak és minden szenteknek közös tiszteletére.
Vannak jószándékú emberek, akik nem szolgálnak a sátánnak, akik homlokukon őrzik
Krisztus jelét, és bűneikbe, gyarlóságaikba soha nem nyugszanak bele, mindig
igyekszenek tisztára mosni a lelküket a Bárány vérében.
A szentek nagyságának titka volt az is, hogy átélték a szentmisét, a szentáldozást.
Napjuk két részből állt. Fél-nap készültek a szentáldozásra, félnap hálát adtak.
Szent vagy, Urunk, Istenünk; és kérjük: Tégy szentté minket is az eucharisztikus
áldozatban.
+++
Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja és legalább lélekben imádozik a
megholtakért, november 1-től 8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek:
gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján rész-leges búcsút lehet
nyerni a temető meglátogatásakor.
HALOTTAK NAPJA [- November 2.
Tegnap a diadalmas Egyházról emlékezett meg a liturgia, ma a szenvedő Egyházra
fordítja a hívek figyelmét. Mindenszentek vecsernyéje után az ünnepi díszt eltávolítják, jámbor komolyság tölti be a templom csarnokait. A halotti zsolozsma vezeti be a
megemlékezést, a hívek pedig körmenetekben mennek a sírokhoz, hogy az elhunytakért imádkozzanak. Másnap ünnepélyes gyász-misében mindnyájunk közös
édesanyja, az Egyház imádkozik elhunyt gyermekeiért. E nap különös alkalom és
ösztönzés legyen számunkra, hogy könyörgésekkel, az irgalmas szeretet cselekedeivel,
búcsúkkal kimutassuk halottaink iránt érzett részvétünket. A sírok látogatása
emlékeztessen bennünket a földi élet mulandóságára, s irányítsa tekintetünket a
mennyei javakra. E két ünnep liturgiájában különös szépséggel jut kifejezésre hitünk a
„szentek egységében”, vagyis a küzdő, a szenvedő és a győzedelmes Egyház kegyelmi
közösségében.
TESTVÉREINK, A SZENTEK
November 4. Borromeo Szent Károly püspök ünnepe. Milánó érseke, igazi
pásztor egyházmegyéje gondozásában, látogatásában. A tridenti zsinat határozatainak
meg-valósítója, a reformáció után az Egyház egyik újjáépítője. + 1584.

November 5. Szent Imre herceg ünnepe. Szent István királyunk fia, aki méltó
utódjának ígérkezett. Házasságát össze tudta egyeztetni az önként vállalt evangéliumi tanács, a szűzi tisztaság megtartásával. Halála tragédia volt apjára és nemzetére nézve, de
a magyar ifjúság égi pártfogót nyert benne. Az evangéliumi tanácsok tiszteletét is tanítja
a ma emberének.
Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk!

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 30th, coffee and pastries will be served after Mass.
+ We are inviting all our parishioners and
their friends to the Elisabeth-Catherine
ball, on November 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 before the requested date.
+ If you would like to know more about
Hungarian events taking place in our area,
please visit: chicagohungarians.com for
more information.

HIRDETÉSEK
+ Minden vasárnap a mise előtt rózsafűzért
imádkozunk Égi Édesanyánk tiszteletére.
Szeretettel várunk mindenkit erre a közös
imára.
+ Ma, 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,
jelentkezzen az irodánál.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephechurch.org.
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
Aki szeretné Templomunk Mindszenty termét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze
szándékát legalább 3 héttel az esemény
előtt t emplomunk irodájában, vagy hívja
a Templomot.

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport tanítási
dátumok:
- November 12.
- December 10.- Főpróba az iskola karácsonyi ünnepségére,
- December 11. vagy 18. - Az iskola és templom karácsonyi ünnepsége.

