
 

 

 

        SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből 

Szeretett Fiam!Mindenekelőtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és 

hálaadást minden emberért, a királyokért és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt 

életet élhessünk, szentségben és tisztességben. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemé-

ben, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. 

Hiszen egy az Isten, s egy a közvetítő Isten és ember között: az ember Krisztus Jézus, aki 

váltságul adta magát mindenkiért, és tanúságot tett a meghatározott időben. Ezért kaptam 

a küldetést, hogy hírnök és apostol legyek – igazat mondok, nem hazudom –, a pogányok 

tanítója hitre és igazságra. Azt kívánom tehát, hogy a férfiak mindenütt tiszta lélekkel 

emeljék imára kezüket, ne haragos és viszálykodó érzülettel.  

Ez az Isten igéje. 
 

      ALLELUJA - Jézus Krisztus – bár gazdag volt – szegénnyé lett értetek, * hogy 

szegénysége által gazdaggá legyetek.  

 

      † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

     Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: 

„Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát. Erre ő 

magához hívatta és így szólt hozzá: »Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, 

mert nem maradhatsz tovább intézőm.« 

Az intéző így gondolkodott magában: »Mitévő legyek, ha Uram elveszi tőlem az intéző-

séget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogad-

janak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az intézőségből.« Egyenként magához 

hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt: »Mennyivel tartozol uramnak?« Azt 

felelte: »Száz korsó olajjal.« Erre azt mondta neki: »Vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, 

és írj ötvenet.« Aztán megkérdezett egy másikat: »Te mennyivel tartozol?« »Száz véka 

búzával« – hangzott a válasz. »Fogd adósleveledet – mondta neki –, és írj nyolcvanat.« 

Az úr dicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, a világ fiai a maguk módján 

okosabbak a világosság fiainál. Mondom tehát nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat 

a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. 

* (Abban az időben Jézus ezeket mondta tanítványainak:) 

Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. 

Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazi értéket? És 

ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket? 

Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, 

vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a 

mammonnak.” 

Ezek az evangélium igéi. 

 

 

Énekek számai: 226, 226-5/6, 139, 140, 143, 306, 195.  

VÁLASZOS ZSOLTÁR:   
           Dicsérjétek az Urat, 
              aki a szegényt fölemeli.   
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 SZEPTEMBER 18 -  ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP 

25th 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 11th coll.: $ 180.00 

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 

Sep 18 10:00AM 
Lakatos Éva emlékmise          Kapusi és Ginis Család 

Memory of Éva Lakatos  

Sep 25 10:00AM Rigácz Ferenc                            Rigácz Rózsika   



 

 

TESTVÉREINK, A SZENTEK 
     Szeptember 21. Szent Máté apostol és evangélista ünnepe. Kafarnaumban született, 

vámos foglalkozásától szólította el az Úr, hogy apostola legyen. Evangéliumát zsidó 

nyelven írta. Keleten hirdette az evangéliumot, a hagyomány szerint Etiópiában lett 

vértanú. 

    Szeptember 23. Pietrelcinai Szent Pio (Padre Pio) szerzetes ünnepe. 1887-ben 

született, kapucinus szerzetes lett, 1910-ben szentelték pappá. Urunk sebhelyeit 

(stigmáit) viselte testén. Kiváló gyóntató. 1968. szeptember 23-án halt meg San 

Giovanni Rotondóban. II. János Pál pápa 2002-ben avatta szentté Rómában a világ 

minden tájáról összegyűlt hívek jelenlétében. A régi bazilika közelébe, ahol Szent Pio 

atya ereklyéi pihennek, építettek egy hatalmas új templomot, amelynek teljes 

befejezéséhez a világ minden tájáról gyűjtötték az adományokat. Minden este közös 

rózsafüzér imával kérik a szent közbenjárását, és a zarándokok sokasága keresi fel e 

helyet, hogy lelki vigasztalást nyerjen. 

     Szeptember 24. Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe. Velencei bencés szerzetes. 

Útban a Szentföld felé Magyarországra vetődik, Szent István király marasztalására 

hazánkban telepszik meg. Szent Imre lelki vezetője, bakonybéli remete, majd csanádi 

püspök. 1046-ban a pogány magyarok a később róla elnevezett hegyről a mélységbe 

taszították. 

EGY GONDOLAT 

Keresztségem napján és azóta is gyakran megtapasztaltam Isten jóságát. Időnként 

gondolok-e rá és köszönetet mondok-e érte? 

 

ELMÉLKEDÉS 

Légy szegény vagy gazdag: mindkettő kereszt. 

Légy okos vagy ostoba: mindkettő kereszt. 

Légy nő vagy férfi: mindkettő kereszt. 

Légy nőtlen vagy nős, hajadon vagy férjezett: mindkettő kereszt. 

Szeretnek, szívlelnek, átkoznak, gyűlölnek?  

      Ez is csak kemény kereszt... 

Kérész életünk kemény keresztjeit áldd meg, 

      keresztre feszített kegyes Királyunk, Krisztusunk!                               Zsoldos Imre 
 

 

PATER PIO ÁLDÁSA HÁZASPÁROKNAK 

           Áldjon meg benneteket az Úr, és tegye könnyűvé számotokra a család igáját! 

Legyetek mindig jók! Ne feledjétek, hogy a házassággal olyan nehéz kötelességek 

járnak, amelyeken csak az isteni kegyelem könnyíthet: érdemeljétek ki mindig ezt a 

kegyelmet! És az Úr őrizzen meg titeket a harmadik és a negyedik nemzedékig! 

 

 

HIRDETÉSEK  

+ Minden vasárnap a mise előtt rózsafűzért 

imádkozunk Égi Édesanyánk tiszteletére. 

Szeretettel várunk mindenkit erre a közös 

imára. 

+ Ma, Szeptember 18. - a mai Szentmisét, a 

Kapusi és Ginis családok kérték Lakatos 

Éva emlékére. Éva templomunk hűséges és 

keményen dolgozó tagja volt. Szentmise 

után a család szeretettel hívja barátait és is-

merőseit a közös ebédre. 

+ Ma, Szeptember 18. - 2. gyűjtés tartunk 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 telefon-

száma megváltozott, jelentse be az irodába.  

+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, 

jelentkezzen az irodánál. 

+ Templomunk eseményeit és a fényképeket 

megtekinthetik: www.stephechurch.org. 

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 18th, the Kapusi 

and Ginis families 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. 

+ Today, September 18th, there is  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 25. vasárnap 
        OLVASMÁNY Ámosz próféta könyvéből 

    Halljátok, ti, akik eltiporjátok a szegényt, és szorongatjátok az országban a 

szűkölködőket! Azt mondjátok: „Mikor múlik el az újhold, hogy eladhassuk a búzánkat? 

A szombat, hogy árulhassuk gabonánkat? Csökkentjük a mértéket, növeljük a sékelt, 

meghamisítjuk a mérleget, hogy megvehessük pénzért a szegényt, egy pár saruért a 

szűkölködőt, és eladhassuk a gabona ocsúját.” Ezért megesküdött az Úr arra, aki Jákob 

büszkesége: „Sose felejtem el egyetlen tettüket sem!” Ez az Isten igéje. 


