
 

              ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP 
         Jézus tanítja, hogy Istentől kapott evilági javainkat bölcsen és okosan 
kell felhasználnunk örök üdvösségünk érdekében. Az intéző előrelátását és 
a nehézségektől vissza nem riadó bátorságát értékeli, nem pedig azt, hogy 
Urát megkárosítja! (Lk 16,8). Ő csak Isten ügyét intézi, akinek 
mindannyian adósai vagyunk! "Urunk, engedd el adósságainkat és 

tartozásainkat, ahogyan mi is elengedjük embertársaink adósságait és tartozásait!"- 
imádkozzuk a "Mi Atyánk..." imádságunkban. Magyar fordításban: "Bocsásd meg 
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!" Jézus a 
bölcsességet és az okosságot, nem pedig a csalást dicséri! Szent II. János-Pál pápa is 
ajánlotta a világ vezető hatalmainak, hogy "Legyenek nagylelkűek és engedjék el a 
legszegényebb országok tartozásait!" Nemcsak e világ fiainak, hanem nekünk is, mint a 
világosság fiainak értékként kell kezelnünk és használnunk javainkat. Nem véletlen, 
hogy a mai vasárnapon megáldjuk és megköszönjük Istennek az idei termésünket és 
terményeinket, javainkat, tavasszal pedig Isten áldását kérjük vetéseinkre.  
     Az evangéliumi példabeszédben szereplő "hűtlen-ügyintéző" nemcsak a stabil állását 
és stabil munkakörét veszélyeztette volna, ha nem igy jár el, hanem örök üdvösségét is. 
Ura vagyonát is felhasználta örök üdvössége érdekében. A mi hazánk a mennyben van: 
nekünk is mindent meg kell tennünk örök üdvösségünk érdekében. (Fil 3,20). Céljaink 
megvalósításában eszköznek kell tekintenünk evilági javainkat, az elszántságban igen, 
de az eszközöket tekintve nem mindenben kell követnünk a világ fiait! A cél nem 
szentesítheti az eszközt! A cél nemesebb- és magasabb kategória.  
     Nem kell elfordulnunk földi és evilági dolgainktól: ha azok közelebb vihetnek örök 
üdvösségünk előkészítésének útján. De két úrnak sem kell szolgálnunk! Jóllehet, hogy a 
gonosz-lélek napjainkban is azon fáradozik, hogy az Isten iránti adósságainkból minél 
többet lefaragjon: hogy neki és ne Istennek tartozzunk, hogy hozzá és ne Istenhez 
tartozzunk! Kérjük továbbra is mindennapi imánkban: "szabadítson meg a gonosztól" 
és segítsen mindannyiunkat, hogy a Tőle kapott földi javainkból sok jót tehessünk 
embertársainkkal. A m e n. 

ELMÉLKEDÉS 

            Lelki megújulásunk forrása mindig az, hogy újra és újra Krisztus keresztjére 

tekintünk Megváltásra váró emberként szüntelenül erre a keresztre tekintünk, amely 

meghozta számunkra a megváltást. A világ számára Jézus kereszthalála nem 

sikertörténet, hiszen félelem, fájdalom és szenvedés jellemzi. Sokan botrányosnak és 

értelmetlennek tartják. A hívő ember viszont mindez mögött meglátja Isten akaratát, s 

megérti a kereszt igazi üzenetét: megváltás, üdvösség, élet és  remény fakad a  

keresztből. Jézus halálakor elsötétült az ég, megrendült  a föld, s mindezt látva a római 

százados megvallotta  hitét. Ha csak a keresztre tekintek, lassan elhomályosul 

körülötte minden, lélekben megrendülök, s szívemben megszülethet a hit.                                                 

                                                                                                 Horváth István Sándor 
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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! 

Válaszos zsoltár: Dicsérjétek az Urat,  

                                                aki a szegényt fölemeli. 

Énekek: 225-1, 225-5, 139, 140, 143, 306, 195. 

SZEPTEMBER 18 - ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP 

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, Vajda Rudi, Mátyás Károly, Joseph Toth,  
Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József, Neubauer Jószef,  
Babochay András, Jurasits Mária, Krémer Klára, Szabó Terike, 
Mákos Anna . 

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

   Sept 18 10:00AM Carmen Mendez Blofield             Pongrácz Cilike 

   Sept 25 10:00AM Híveinkért  

PARISH  COLLECTIONS 

September 11th: $247.00 

Hall renting - Hungarian Scout: $ 800.00 

Please support your Parish!  

May God bless your generosity! 



 

     A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport  
tanítási dátumok:  Október 01. és 22, November 05.  és 12,  
December 3. és 10. 

HIRDETÉSEK 
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a  

Szentmise előtt 9:30-kor. Mindenkit szeretettel hívunk 

a közös imádságra.  

+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise előtt! 
+ Ma,  Szeptember 18. - A Szentmisén 2. gyűjtés lesz 

a Szemináriumok javára. Világszerte kevés a pappá 

szenteltek száma, imádkozzunk papi hivatásokért. 

Adományaikat előre is köszönjük. 

+ Ma,  Szentmise után sütemény és kávé várja a kedves 

híveket.  

+ Szeptember 24. -  Emlékmise lesz Wimffen Éva 

emlékére 11 ó-kor, Templomunknál. 

+ Oktober 8 - Szüreti bál, a Hunyadi Mátyás 

Cserkészcsapat - Délvidéki Csaoport támogatásával- 

rendezésében este 6 órai kezdettel. Szeretettel hívnak és 

várnak mindenkit. A bevételt a gyerekek kirándulására 

és nyári táborozására fordítják. Részletek a szóróla-

pokon, vagy érdeklődjenek Baksay Zoltánnál. 

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma meg-

változott, jelentse be az irodában. 

+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik elékére. 

Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekin-
thetik: www.stephenchurch.org  

ANNOUNCEMENTS  
+ We will be praying the ro-
sary every Sunday morning at 
9:30 before Mass. All are wel-
come to pray. 
+ Confession is available be-
fore mass on Sunday. 
+ Today, September 18th, 
there will be a second collec-
tion during mass benefiting the 
seminarians. Please pray for 
seminarians and be generous 
with your donations.  
+ Today, coffee and pastries 
will be served after the mass. 
+ On October 8th, everybody 
is invited to attend the Harvest 
Ball., from 6PM, organized by 
the Hungarian Scout Troop 
#19.  
+ For mass intentions, please 
call or stop by the office. 
+ We ask that if anyone has 
changed their address or phone 
number, please notify the of-
fice. 
+ To learn more about our 
events, visit 
www.stephenchurch.org.  

Prayer for Vocations: 
Pray, beseech you, o Holy Mother of God, that religious vocations to this 

work of mercy be multiplied, and that those who are called for help be eager 

to respond for the greater glory of God, your honor, and the relief of many who suffer 

in misery and abandonment. Amen 

 

Dear Parishioners, 

God is always on the side of the poor and we better be too! 

The prophet Amos was a humble man of faith who bred and raised 

sheep and pruned sycamore trees. He observed many innocent people be-

ing cheated and taken advantage of by ruthless people who had no fear of 

God and only strived to live in the lap of luxury. They stopped at nothing 

to increase their wealth including ripping off people who were poor. God 

gave Amos the very difficult task of challenging the king and all the rich people of the 

land about how they were getting rich. The kingdom was experiencing tremendous 

prosperity. However, much money was being made by exploiting the poor and engaging 

in immoral business practices. God spoke very clearly through Amos in confronting 

those who got rich by taking advantage of the poor. He named it as the sin that it was. 

In the gospel we see an example of two crooked businessmen who are at odds 

with each other about how to cheat people. The “loan shark” lowered the amount owed 

to his boss by poor people as a way of trying to win favor from his boss and them. Jesus 

almost seems to be referring to this man as an example for us to follow. However, Jesus 

never encourages us to engage in deceitful practices. Instead, by highlighting the clev-

erness of the immoral debt collector Jesus is telling us that as clever as evil people are 

about cheating people so we have to be clever about upholding God’s justice and bring-

ing people to God. It’s a tough, competative, aggressive world out there. We can’t allow 

evil people to destroy us or the poor. In living out our baptismal promise of putting our 

faith into action we have to be very clever about how we address injustice. Like Jesus 

we are called have what we call a “preferential option for the poor” which means we 

not only don’t exploit the poor we help them get what they need. 

At the heart of today’s gospel is the reminder that we cannot serve both God and 

mammon. Mammon is an old word for material wealth. Focusing on God brings us to 

heaven. Focusing on money can bring us to eternal damnation if we live only for the 

sake of getting rich. Worse yet, we are in partnership with the devil when we take ad-

vantage of the poor or ignore their needs. 

The choice is ours on a daily basis. Either we love God or we love material 

things. If we love God we also love the poor because we are called to serve the needs of 

the poor throughout our lives. How are we doing this as a faith community here at St. 

Stephen King of Hungary? How are we doing this as individuals? Those are good ques-

tions for us to reflect upon and continue to discuss amongst ourselves in the days ahead. 

Let’s see how the Holy Spirit guides us in this direction! 

In God’s love, 

Father Michael Knotek 

http://www.stephenchurch.org/
http://www.stephenchurch.org

