MAGYAROK NAGY ASSZONYA.
Államalapító Szent Királyunk -miután Imre herceg halálát követően utód
nélkül maradt- a Boldogságos Szűz oltalmába ajánlotta országunkat. 1896ban, a millennium évében XIII.Leó pápa hivatalos ünneppé nyilvánította
MAGYAROK NAGY ASSZONYA ÜNNEPÉT, Vaszary Kolos Esztergomi
Hercegprímás Érsek kérésére. Persze Szent István királyunk óta is mindig
jelen volt ez az eszme Magyar Nemzetünk történelmében, vallásosságában és
gondolkodásmódjában, amely Máriát Magyarország Nagy Asszonyának,
Fővédőszentjének tartja. Szent István akaratából Mária 1000 éve az édesanyánk és égi
közbenjárónk és mi Mária Országa, Regnum Marianum vagyunk. Minden év október 8ra visszatérő egyházi ünnepünk a Mária-tisztelet változatos formája, ami napjainkban is
útmutatást ad keresztény életünkhöz és küldetésünkhöz. És most, a fatimai jelenés 100.
évfordulóján ismét aktuális a Szűzanya üzenete, mind az engesztelés, mind az imádság
tekintetében.
Máriával először Názáretben az angyali üdvözlet üdvösségtörténeti jelenetében
találkozunk, amikor igennel válaszol Isten akaratára. A kánai menyegzőn, majd a tanító
útjait járó Jézussal találkozva és végül a kereszt alatt is mindig a hit-remény- és szeretet
erényeit megtestesítő Istenanyát látjuk Máriában. Így bízvást kérhetjük Mária oltalmazó
segítségét és közbenjárását önmagunkra és közösségünkre egyaránt. Ha mi is a hit,
vagyis a Jézus melletti elköteleződés útján járunk, Mária életéhez hasonlóan a mi
életünk is beteljesedhet: hozzá hasonlóan abban a biztos reményben élhetünk, hogy
halálunk óráján Jézus minket is haza vár örök országába. Addig is fogadjuk meg Égi
Édesanyánk tanácsát, amit Jézus első csodájánál mondott a kánai menyegzőn: "Bármit
mond nektek Jézus, tegyétek meg!" Kérjük azt a kegyelmet Istentől, hogy Magyarok
Nagy Asszonyának közbenjárására, Jézus Krisztus evangéliumi tanítása szerint mi is
tudjuk teljesíteni Isten akaratát. Továbbra is imádkozzunk: "Boldog Asszony Anyánk!
Regina Pátrónánk, ... Magyar Országról, Édes hazánkról, ne feledkezzél el szegény
magyarokról!" A m e n.
MAGYAROK NAGYASSZONYA - OKTÓBER 8.
XIII. Leó pápa 1896-ban, a magyar millennium alkalmával az akkori esztergomi
prímás-érsek, Vaszary Kolos bíboros kérésére mint külön ünnepet engedélyezte Magyarország részére Nagyasszonyunk ünnepét. Eleinte október 2. vasárnapján ünnepelték.
X. Szent Pius pápa tette át október 8-ra. A II. Vatikáni zsinat után áthelyezte a Magyar
Katolikus Püspöki Kar szeptember 12-re, de 1984-től ismét október 8-án üljük.
FERENCES VÉRTANÚK
Október 10. Szent Dániel és vértanú társaira emlékezünk.1227-ben hét ferences
testvér Marokkóba utazott az Evangélium hirdetésére. Vezetőjük a kalabriai Dániel volt.
Előbb itáliai kereskedőknek, majd útközben mohamedánoknak is hirdették a keresztény
hitet. Az ellenség elfogta őket, és mivel hitüket nem akarták megtagadni, lefejezték őket.
Testüket meggyalázták, de istenfélő emberek összegyűjtötték ereklyéjüket és Ceutában
eltemették.
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OKTÓBER 8 - ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
Nap/Day

Oct 8

Idő/Time

10:00AM

Oct 15 10:00AM

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Templom betegeiért / Our Sick Parishioners
Prayers for the devastation of the Island of Puerto Rico

Válaszos zsoltár: Isten kedves szőlője az ő választott népe.
Énekek: 226, 226-5-6, 142, 131, 306, 284.
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
September 17: $327.50
Sec. coll. Seminarian Ed.: $7.00
September 24: $ 252.00
September 30/Oct. 01: $558.00
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: Baksay István, Mátyás Károly, Joseph Toth,
Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József, Neubauer Jószef,
Babochay András, Jurasits Mária, Krémer Klára, Szabó Terike,
Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Kolonits Olga,
Mocsán Ilike, Dobovanszky Imre.

ANNOUNCEMENTS
+ We will be praying the rosary every
Sunday morning at 9:30 before Mass.
All are welcome to pray with us.
+ Confession time is available before
mass on Sunday.
+ Today, October 8 and 15- coffee /
pastries will be served after mass.
+ On October 14th, everybody is invited to attend the Harvest Ball., from
6PM, organized by the Hungarian
Scout Troop #19.There will be mass
from 5PM, before the event.
+ On October 22nd we remember the
heroes of 1956. Mass is at 11am. Our
speaker after mass will be Chicago’s
Hungarian consul, Dr. Zita Bencsik.
Please come commemorate these heroes and their sacrifices.
+ We are inviting all our parishioners
and their friends to the ElisabethCatherine ball, on November 18th.
+ Please report any changes in address or phone number to the office.
+ Sunday mass intentions for our
loved ones can be requested in the office.
+ 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.
+ To learn more about our events,
visit www.stephenchurch.org.

HIRDETÉSEK
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt 9:30-kor.
+ Ma, Október 8 és 15.- Szentmise után
sütemény és kávé lesz.
+ Oktober 14- Szüreti bál, a Hunyadi Mátyás
Cserkészcsapat rendezésében este 6 órai kezdettel. A Bál elött Szentmise less 5 órátol. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Részletek a
szórólapokon, vagy érdeklődjenek Baksay
Zoltánnál.
+ Október 22-én emlékezünk 1956 hőseire. Ünnepi Szentmise 11 ó-kor kezdődik. Megemlékező műsorunk ünnepi szónoka Chicagó Főkonzula Dr. Zita Bencsik lesz. Kérjük a Chicagó
és környéke Magyarságát, hogy minél nagyobb
létszámban jelenjenek meg, hogy méltóképpen
emlékezzünk 1956 hőseire, áldozataira.
+ November 18. less Erzsébet-Katalin
bálunk, kérjük, jegyezze fel naptárába, hozza el
barátait is!
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodában.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki
szeretné Templomunk Mindszenty termét
rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze
szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt
templomunk irodájában, vagy hívja a Templomot
+ Templomunk eseményeit megtekinthetik:
www.stephenchurch.org

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport
időpontjai: Október 21. November 04. és 11. December 2. és 16.

Dear Parishioners,
In today’s gospel was Jesus actually telling people they were murderous thieves? Is he telling us that we are just as bad? The strong words Jesus
had for the religious people of his day can be taken to heart by anybody
nowadays who wants to live out his or her faith with integrity.
In the gospel story the owner of the vineyard hired people to grow
grapes and make wine. However, they didn’t do what they were told and
instead engaged in violence. They produced nothing for the vineyard owner and even
killed his son. Jesus concludes that anyone who does not produce what God wants us
to do will be banished from the Kingdom of God. He is also saying that people of violence will never enter the Kingdom of God. Christianity is not a spectator sport. We
don’t come to church just to fulfill an obligation or for show or for superstitious reasons (example: if we go to church than we will have good luck). Also, followers of Jesus promote peace and not violence. The ultimate abomination is to profess the faith
but destroy people with verbal or physical violence. Rather, we are to be actively involved in doing the same works that Jesus performed when he walked the face of the
earth, namely, telling people about God, living honest lives and tending to the needs of
the poor and oppressed. If we are not doing these things—even if we are coming to
church every Sunday or every day—we will not go to heaven when we die.
Living out one’s Christian faith is our highest priority as baptized Catholics.
There are many other ways but these are the most basic:
Go to church—so many people are claiming to be Catholic these days who rarely
come to Mass. That doesn’t make any sense. You can’t claim to be a part of
something you don’t participate in!
Know your faith – continue to read books and articles about scripture, theology
and spirituality so that you are continually growing in your knowledge of God.
Take care of the poor and needy—most of Jesus’s time was spent encouraging,
feeding, and healing people who were down and out. This is what he wants us to
do as well.
Pray every day – praise God, thank God, ask for what you need and spend time
alone or with others every day connecting to God through prayer so that you are
close to God.
Read the bible—scripture is our guide for life. Take it to heart and you will have a
good life.
When we die or when Jesus returns to earth, whichever comes first, we want to
be found ready to be brought into the Kingdom of Heaven. How we act now determines how we will spend all of eternity!
In God’s love,
Father Michael Knotek

