
 

 

Évközi 24. vasárnap   

 

 

        OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből 

     Prófétája által a Megváltó így beszél: „Isten, az Úr megnyitotta fülemet. Én nem áll-

tam ellen, és nem hátráltam meg. Hátamat odafordítottam azoknak, akik vertek, arcomat 

pedig azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és 

leköpdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, 

mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem. Közel van, aki igazságot szol-

gáltat nekem. Ki szállhat velem perbe? Álljunk ki együtt! Ki az ellenfelem? Jöjjön ide 

hozzám! Isten, az Úr segítségemre siet. Ki ítélhetne el?” Ez az Isten igéje.  

 

 

         SZENTLECKE Szent Jakab leveléből 

      Testvéreim! 

Mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, belőle fakadó tettei azonban nincsenek? 

Üdvözítheti a hite? Ha valamelyik testvérnek nem volna ruhája és nem volna meg a min-

dennapi tápláléka, és egyiketek így szólna hozzá: „Menj békében, melegedj, és lakjál 

jól!”, de nem adnátok meg neki, amire testének szüksége van, mit használna? Ugyanígy a 

hit is, ha tettek nem származnak belőle, magában holt dolog. Azt is mondhatja valaki: 

„Neked hited van, nekem meg tetteim.” Ha tettek nélkül megmutatod nekem hitedet, tet-

teim alapján én is bebizonyítom neked hitemet. Ez az Isten igéje.   

 

 

          ALLELUJA 
     Nincs másban dicsekvésem, mint az Úr keresztjében, általa a világ megfeszíttetett 

számomra, és én a világ számára.    

 

 

         † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből 

    Abban az időben Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére. Útközben 

megkérdezte tanítványait: „Kinek tartanak engem az emberek?” Azok így válaszoltak: 

„Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.” 

Erre megkérdezte tőlük: „Hát ti mit mondotok, ki vagyok?” Péter válaszolt: „Te vagy a 

Messiás!” Ekkor Jézus a lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak erről senkinek. Ezután arra 

kezdte tanítani őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az 

írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezt egészen nyíltan megmondta. 

    Erre Péter félrevonta és szemrehányást tett neki. De ő hátrafordult, ránézett tanítván-

yaira, és így korholta Pétert: „Távozz tőlem, sátán, mert nem Isten szándéka szerint gon-

dolkodsz, hanem emberi módon.” Majd összehívta a népet és tanítványait, s így szólt 

hozzájuk: „Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen. 

Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét értem és az evan-

géliumért, megmenti azt. Ezek az evangélium igéi. 
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  SZEPTEMBER 12 -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:   Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, 

Bajzek Erzsébet, Lakatos Éva. 
 

Nap/Day Idő/Time Miseszándék/Intention Kéri/Requested By 

Sept 12 10:00AM 
Babochay András                                  Barátai    

 Memory of Andrew Babochay                Friends  

Sept 19 10:00AM 
     Jurasits Mária                                            Rigácz Rózsika  

Memory of Maria Jurasits                             Rigácz Rózsika  

 Énekek számai: 221, 221-4, 116, 114, 306, 171. 
 

 VÁLASZOS ZSOLTÁR: Az Úr színe előtt járok,  
                       az élők földjén.  

 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 5th : $ 240.00 

   Please support your Parish!  

May God bless your generosity!                           



 

 

NAGYSZÜLŐK NAPJA 
    Szent Joachim és Szent Anna a Boldogságos Szűz szülei és Jézus Krisztus nagyszülei. 
A mai vasárnapon az Egyház a nagyszülőkért imádkoztat velünk, ugyanakkor az idősek 
megbecsülésére is figyelmeztet. Gondoljunk arra, hogy egyszer mi is megöregszünk, és 
ahogyan mi bántunk gyermekeinkkel, unokáinkkal és másokkal, úgy bánnak majd 
velünk is öreg korunkban. 

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. 

                                          Ebben az évben liturgikus ünneplése elmarad. 
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 felszentelésé-
nek évfordulóján. Egyúttal azt is ünnepeljük, hogy Hérakleiosz császár 629-ben 
személyesen vitte vissza őrzési helyére a keresztfa-ereklyét, amelyet előzőleg a perzsák 
elraboltak. 
     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 Szent-lélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.  

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.  
      Ahol az ünnepről miséznek, ott énekelhető Jacopone da Todi (+1306) szekvenciája, 
a Stabat Mater (Áll a gyötrött Istenanyja – SzVU 65.), amely népénekként és számos 
zeneszerző legegyszerűbb feldolgozásától egészen nagy művekig gazdag egyházzenei 
irodalmat teremtett. 

SZENT FERENC SEBEI 
      Szeráfi Szent Ferenc a megfeszített Krisztust megtérése első pillanatától haláláig 
lángoló áhítattal és tisztelettel követte, s őt szóval és cselekedettel mindeneknek hirdette. 
1224. szeptember 14-én pedig a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, midőn 
Alverna hegyén imádságba merült, Krisztus Urunk csodálatos és meg-lepő módon 
szenvedésének jegyeit, a szent sebeket szolgájának testében megújította. A Szent 
alázatosan rejtegette a stigmákat, de őszinte tanúk bizonyítják, hogy kezein, lábain és 
oldalán hordozta a be nem gyógyuló krisztusi sebeket. A történelem őt tartja az elsőnek, 
aki megkapta testében is Krisztus Urunk sebeit. Ennek az eseménynek ünneplését XI. 
Benedek pápa engedélyezte  a ferences rend számára. Ünnep: szeptember 17. 

 

 

ANNOUNCEMENTS  
 + We are praying the rosary every 
Sunday morning at 9:30 before Mass. 
All are welcome to join us in prayer. 
+ Today, September 12th, coffee and 
pastries will be served after Mass. 
+ Next Sunday, September 20 we 
will have a second collection for 
seminaries. Let us pray for vocations 
to the priesthood!  
+ 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  
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 
Szentmise előtt 9:30-kor. Imádkozzunk együtt a 
Szentmise előtt, kérjük közbenjárását, segítségét 
családunkra, mindennapi életünkre. 
+ Ma, Szeptember 12. Szentmise után 
süteménnyel és kávéval várjuk a kedves híveket. 
+ Szeptember 19. - második gyűjtés lesz a 
Semináriumi oktatás javára. Imádkozzunk papi 
hivatásokért! Szentmise után sütemény és kávé 
lesz. 
+ 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.stephenchurch.org. 

IMÁDSÁG A NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS  
IDEJE ALATT 

   Mennyei Atyánk, minden élet forrása! 
   Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben 
velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük! 
   Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj 
bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez! 
    Add, hogy az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, 
fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Amen. 

AZ EUCHARISZTIA AZ EGYSÉG JELE 
     Szeptember 7-én a budapesti Szent Angyalok-temp-lomban ünnepi misére gyűltek 
össze a külföldön élő magyar katolikus közösségek képviselői, csatlakozva az 52. 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) programsorozatához. A Külföldi Mag-
yarok Találkozóján a szentmise főcelebránsa és szónoka Cserháti Ferenc, a külföldi 
magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök volt. 
    A szentmisén koncelebrált Majnek Antal munkácsi megyéspüspök, Molnár Ottó grazi 
magyar lelkész, Csicsó János angliai főlelkész Londonból, Merlás Tibor magyar plé-
bános Stuttgartból, Varga János rektor a bécsi Pázmáneumból, valamint a helyi plé-
bános, Szederkényi Károly. A szentmisét élőben közvetítette az Apostol TV. 
     A külföldi magyar közösségek résztvevői a szentmisén kifejezésre juttatták, hogy 
ezekben a napokban csatla-koznak az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus ün-
nepi rendezvényeihez, és itt, Budapesten hazai testvéreikkel együtt akarnak tanúságot 
tenni nemzeti összetartozásunkról és mindenekelőtt a szeretett szent-ségében, az 
Oltáriszentségben, az Eucharisztiában és ennek ünneplésében köztünk élő Úr Krisztus-
ról, az emberi üdvösség, az igazság és a szeretet kiapadhatatlan forrásáról.(Magyar Kurír)                             
 

 


