
 

 

Évközi 28. vasárnap  

 

           OLVASMÁNY a Királyok második könyvéből 

       Elizeus próféta szavára a leprában szenvedő arám Námán lement és az Isten 

emberének utasítása szerint hétszer alámerült a Jordánban. A teste újra olyan tiszta lett, 

akár egy kisgyermek teste. 

       Aztán egész kíséretével visszatért az Isten emberéhez. Bement, eléje állt, és ezt 

mondta: „Valóban, most már tudom, hogy nincs Isten az egész földön, csak Izraelben. 

Fogadj el ezért szolgádtól némi ajándékot!” 

       De az így felelt: „Úgy igaz, ahogy az Úr él, akinek szolgálatában állok: nem fogadok 

el semmit.” És hiába unszolta, hogy fogadja el, az nem volt rá hajlandó. 

Námán ezért így szólt: „Ha nem, akkor adj szolgádnak annyi földet, amennyit egy pár 

ökör elhúz, mert szolgád ezentúl nem mutat be égő és véres áldozatot másnak, csak az 

Úrnak.”  Ez az Isten igéje. 

             SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből 

       Szeretett Fiam! 

Ne felejtsd, hogy Jézus Krisztus, Dávid sarja feltámadt a halálból. Erről szól 

evangéliumom, amelyért meghurcoltak, sőt mint valami gonosztevőt, még bilincsbe is 

vertek. De az Isten szava nincs megbilincselve. 

      A választottakért tehát mindent eltűrök, hogy az örök dicsőségben ők is elnyerjék az 

üdvösséget Krisztus Jézusban. Igaz kijelentés ez: ha meghalunk vele, vele együtt élni is 

fogunk: ha tűrünk vele, vele együtt uralkodni is fogunk. Ha azonban megtagadjuk őt, ő is 

megtagad minket, de ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja 

meg.   Ez az Isten igéje. 

            ALLELUJA 

    Adjatok hálát mindenért, * mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban.  

           † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

   Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén. 

Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, 

amikor már megálltak, és hangosan így kiáltottak: Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!” 

Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: „Menjetek és mutassátok meg magatokat a 

papoknak.” Útközben megtisztultak. 

    Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval dicsőítette 

Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És ez az ember szamaritánus volt. 

Jézus megkérdezte: „Nemde tízen tisztultak meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt 

más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?” Aztán hozzá 

fordult: „Kelj fel és menj! Hited meggyógyított téged.” 

    Ezek az evangélium igéi. 

 

 

Énekek számai: 264,123, 127, 131, 306, 286.  

VÁLASZOS ZSOLTÁR:  

Az Úr megmutatta üdvösségét,  

a nemzetek színe előtt.   
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 OKTÓBER 9 -  ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP 

28th 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 2nd coll.: $ 332.00 

      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 9 10:00AM Rose Lillegard                                 John Oakley  

Oct 16 10:00AM Híveinkért / Parishioners 



 

 

FERENCES VÉRTANÚK 

        Október 10-én, hétfőn ünnepeljük Szent Dánielt és vér-tanú társait. 1227-ben hét 

ferences testvér – köztük Angelus testvér is – Marokkóba utazott az Evangélium hir-

detésére. Vezetőjük a kalabriai Dániel volt. Előbb itáliai kereskedőknek, majd 

útközben mohamedánoknak is hirdették a keresztény hitet. Az ellenség elfogta őket, s 

mivel hitüket nem akarták megtagadni, lefejezték őket. Testüket meggyalázták, de 

istenfélő emberek összegyűjtötték ereklyéjüket és Ceutában eltemették. 
 

A FATIMAI BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA 

        „A Szent Szűz anyai aggódással jött el ide, Fatimába, hogy kérje az embereket: 

»Ne bántsák többé Istent, a mi Urunkat, akit már annyi bántás ért.« Az anyai fájdalom 

késztette szóra; köpenye alá akarja gyűjteni gyermekeit. Ezért kéri a kis pásztoroktól: 

»Imádkozzatok, sokat imádkozzatok és ajánljatok föl áldozatokat a bűnösökért; oly 

sok lélek jut a pokolba, mert nincs, aki imádkozzon és áldozatot ajánljon föl értük.«”    

                                                                                                    II. János Pál pápa 

 

JÉZUSRÓL NEVEZETT (AVILAI) 

SZENT TERÉZ – Október 15. 

           Szent Terézia a spanyolországi Avilában született, 1515. április 4-én. Belépve a 

Kármelita Rendbe nagy léptekkel indult el a tökéletesség útján, misztikus élményekkel 

megáldva. Rendje megújításán fáradozva sok megpróbáltatást kellett szenvednie, de 

töretlen lélekkel minden nehézségen úrrá lett. Tudásban gazdag, és saját misztikus 

tapasztalataival igazolt könyveket írt. Alba városában halt meg 1582. október 15-én. 

VI. Pál pápa 1970. szeptember 27-én egyháztanítói címmel tisztelte meg.  

 

      Hála imát zeng az ajkam köszöntelek Mária . 

      Lábad elé leroskadva ,szól szívem hála dala. 

      Köszönöm ,hogy segíteted a mai napomat , 

      Két karodat körém fontad ,oltalmazó palástodat.  

 

    Betegekért fohászkodom ,lábad elött zokogok . 

    Gyogyúlást esdj ki nékik ,add áldásodat . 

    Reménytelenségben adj reményt ,türelmet. 

    Tudják ,hordozni ,sulyos keresztjüket.  

 

       Beteg voltam ,segítettél ,köszönöm ,hogy jól vagyok . 

      Templomod szentélyében,zokogva imádkozok . 

       Hála ,neked és dicsöség ,millio köszönet . 

       Tartsd meg még egy ideíg gyermekeidet .amen . 

 

 

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 9th, coffee and pas-
tries 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. 

HIRDETÉSEK  
+ Minden vasárnap a mise előtt rózsa-

fűzért imádkozunk Égi Édesanyánk tisz-

teletére. Szeretettel várunk mindenkit erre 

a közös imára. 

+ Ma, Oktober 9. - 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 Főkonzulátus 

támogatásával. 

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefon-

száma megváltozott, jelentse be az 

irodába.  

+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, 

jelentkezzen az irodánál. 

+ Templomunk eseményeit és a fényképeket 

megtekinthetik: www.stephechurch.org. 

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bo-

kréta 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. 


