
 

 

 

 Mózes igyekezett kiengesztelni az Urat, az Istent, s így szólt: „Uram, miért lobbannál 
haragra néped ellen, amelyet nagy hatalommal és erős kézzel kihoztál Egyiptomból? 
 Emlékezz Ábrahámra, Izsákra és Jákobra, szolgáidra, akiknek megesküdtél magadra, és 
akiknek megígérted: utódaitokat úgy megsokasítom, mint az ég csillagait. És azt az egész 
földet, amelyről beszéltem, utódaitoknak adom, hogy övék legyen örökre.” 
 Ekkor az Úr könyörületre indult, és visszavonta a csapást, amellyel népét 
megfenyegette.  
 Ez az Isten igéje.  
 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből   
 Szeretett Fiam! 
 Hálát adok Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki erőt adott nekem, megbízhatónak tartott és 
meghívott a szolgálatára – engem, aki azelőtt káromoltam s üldöztem őt, és erőszakos em-
ber voltam. De megkönyörült rajtam, mivel hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. Sőt 
valósággal elárasztott az Úr kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és az iránta való sze-
retettel. 
 Igaz beszéd ez, és teljes hitelt érdemel: Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy 
üdvözítse a bűnösöket, s közöttük az első én vagyok. De éppen azért nyertem irgalmat, 
hogy Jézus Krisztus elsőként rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaképül azoknak, 
akik a jövőben hisznek majd benne, és így eljutnak az örök életre. 
 Az örökkévalóság királyának, a halhatatlan és láthatatlan, egyedül való Istennek tisztelet 
és dicsőség mindörökkön-örökké! Ámen.  
 Ez az Isten igéje.  
 

ALLELUJA 
 Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal, és ránk bízta a kiengesztelődés igéjét.  
 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből  
 Abban az időben a vámosok és a bűnösök Jézushoz jöttek, hogy hallgassák őt. A 
farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: „Ez szóba áll a bűnösökkel 
és együtt étkezik velük.” Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: „Ha 
közületek valakinek száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a kilencvenki-
lencet, s nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem találja? Ha megtalálta, örömé-
ben vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: 
»Örüljetek, mert megtaláltam elveszett juhomat.« Mondom nektek, éppen így nagyobb 
öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs 
szüksége megtérésre. 
 Ha pedig egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem gyújt-e 
világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? És ha meg-
találta, összehívja barátnőit meg a szomszédasszonyokat, és azt mondja: »Örüljetek velem, 
mert megtaláltam elveszett drachmámat.« Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így 
örülnek majd egy megtérő bűnösnek.”  
 Ezek az evangélium igéi.  

 

 

Énekek számai: 230, 230-4, 144, 184/B, 306, 189. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR:   
Felkelek és útnak indulok, 

Atyám házába térek.      
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 SZEPTEMBER 11 -  ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP 
24th 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  
September 4th coll.: $ 745.00 

Building maintenance: $ 10.00 
      Isten fizesse meg templom 

tagjaink nagylelkű adományát! 
May God bless your generosity!                          

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 By 

Sep 11 10:00AM Memory of Andrew Babochay  Friends 

Sep 18 10:00AM 
Lakatos Éva emlékmise / 
Memory of Éva Lakatos  

Kapusi and Ginis 

Family  



 

 

SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE 

Szeptember 12-én, ma a magyar és a német nyelvterületen a Boldogságos Szűz Mária 

nevenapját tartjuk. Boldog XI. Ince pápa rendelte el annak emlékére, hogy 1683-ban a 

keresztény seregek megfutamították a Bécset ostromló török hadsereget. Ez után a 

győzelem után kezdődött Magyarország felszabadítása is a török iga alól.  

 

A FÁJDALMAS SZŰZANYA ÜNNEPE 

Szeptember 15-e a Fájdalmas Szűzanya ünnepe. Az ünnepnap összefügg a Szent 

Kereszt felmagasztalásának ünnepével (szeptember 14.). Liturgikus ünneplését először 

a szervita rendnek engedélyezték. VII. Piusz pápa vezette be az egész Egyházban – 

hálából a napóleoni fogságból való szerencsés visszatéréséért.  

 

IMÁDSÁG 

Istenünk, te úgy akartad, hogy a Szűzanya osztozzék Fiad szenvedésében, és ott álljon 

dicsőséges keresztje alatt. Add meg Egyházadnak, amely vele együtt részt vesz Krisztus 

kínszenvedésében, hogy része legyen Krisztus feltámadásában is. Ámen. 

 

A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA 

Szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét üljük. Jeruzsálemben 

évről évre felmutatták a keresztfa ott őrzött darabját a Szent Sír-bazilika felszen-

telésének évfordulóján. Egyúttal azt is ünnepeljük, hogy Hérakleiosz császár 629-ben 

személyesen vitte vissza őrzési helyére a keresztfa-ereklyét, amelyet előzőleg a perzsák 

elraboltak. 

 

Nem a szegek, a szeretet tartotta Krisztust a kereszten! 

               Sinai Szent Katalin 

 

Könyörögjünk. Istenünk, te azt akartad, hogy egyszülött Fiad a kereszten váltsa meg az 

emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük 

az üdvösséget a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és 

uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. 

 

Aki meg akarja csókolni a Keresztrefeszített arcát,  

nem kerülheti el, hogy a tövis meg ne szúrja. 

                I. János Pál pápa 

 

 

HIRDETÉSEK  
+ Minden vasárnap a mise előtt rózsafűzért 
imádkozunk Égi Édesanyánk tiszteletére. Sze-
retettel várunk mindenkit erre a közös imára. 
+ Ma, Szeptember 11. - Reggeli várja a híve-
ket Szentmise után.  
+ Szeptember 18. - Ezen a vasárnapon Emlék-
misét tart a Kapusi és Ginis család Lakatos Éva 
emlékére. Éva templomunk hűséges és 
keményen dolgozó tagja volt. Szentmise után a 
család szeretettel hívja barátait és ismerőseit a 
közös ebédre. 
+ Szeptember 18. - Ezen a vasárnapon 2. 
gyűjtés lesz a Szemináriumok fenntartására, a 
kispapok nevelésére. Imádkozzunk 
papi hivatásokért. Jószándékú adományikat 
előre is köszönjük. 
+ Szeptember 25. - Szentmise után sütemény 
és kávé lesz a megjelenteknek.  
+ 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. 

P

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, September 11th, breakfast 
will be served after Mass. 
+ On September 18th, the Kapusi and 
Ginis family will have a memorial 
mass for Éva Lakatos. Éva was a lon-
time, hard working supporter of our 
church. The family invites friends and 
acquaintances for the lunch together. 
+ On September 18th, there will be a 
second collection for the upkeep up 
seminaries, and for seminarians. Let us 
pray for vocations to the priesthood. 
Thank you for your donations. 
+ On September 25th, coffee and pas-
tries will be served after Mass. 
+ 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. 

Évközi 24. vasárnap 
 

OLVASMÁNY Mózes második könyvéből  
 A Sínai-hegyen, a pusztai vándorlás idején így szólt az Úr Mózeshez: „Siess, menj le, 
mert vétkezett a nép, amelyet kihoztál Egyiptomból. 
 Hamar letértek az útról, amelyet előírtam nekik. Öntött borjút csináltak maguknak, azt 
imádták, áldozatot mutattak be előtte, és így beszéltek: »Izrael, ez a te istened, aki kihozott 
Egyiptomból.«” 
 Az Úr még ezt is mondta Mózesnek: „Látom jól, hogy keménynyakú nép ez, engedd, 
hadd gyúljon fel ellenük haragom, hadd töröljem el őket, és téged teszlek nagy néppé.” 


