
 

 

Évközi 25. vasárnap 
        OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből 

     A gonoszok így beszélnek az igaz emberről: „Lássuk hát, igazak e beszédei. Figyeljük 

meg, mi végre jut! Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten az ő pártjára kel, és 

kiszabadítja ellenségei kezéből. Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk őt, hogy me-

gismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét! Ítéljük gyalázatos halálra, hiszen azt 

mondta: ő Isten oltalmában részesül!” 

Ez az Isten igéje.   

 

           SZENTLECKE Szent Jakab leveléből 

       Szeretteim! 

       Ahol irigység és önzés honol, ott zűrzavar van és mindenféle hitványság. A felülről 

származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom 

tölti el és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató. Az igazság gyümölcsét 

békében vetik el azok számára, akik békét teremtenek. Honnan vannak háborúságok és 

veszekedések köztetek? Nemde onnét, hogy bűnös vágyak igyekeznek uralomra jutni tag-

jaitokban? Kívántok valamit, és nincs benne részetek. Öltök és irigykedtek, de semmit 

sem tudtok elérni. Harcoltok és háborúskodtok, de nincs semmitek, mert nem kértek. 

Kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rossz szándékkal kéritek, azért, hogy bűnös 

vágyatokban elpazaroljátok. 

Ez az Isten igéje.   

 

 

         ALLELUJA 

       Az evangéliumban Isten meghívott minket, hogy Urunk Jézus Krisztus dicsőségéből 

részt adjon nékünk.    

 

 

       † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből 

     Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem akarta, hogy 

valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: „Az Emberfiát 

az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.” Ők nem 

értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni. 

Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: „Miről 

vitatkoztatok az úton?” Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról 

tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: „Ha 

valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.” Az-

tán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta 

nekik: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig 

engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.”  

Ezek az evangélium igéi. 
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      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 19 10:00AM 

  Szüleim emlékére 

Memory of my Parents                      Cilike Pongracz  

Sept 26 10:00AM 
  Jurasits Mária                                                

Memory of Maria Jurasits                             Rigácz Rózsika  

 Énekek számai: 230, 230-4, 144, 184/B, 306, 286.  
 

 VÁLASZOS ZSOLTÁR: Isten megsegít engem,  
                   az Úr oltalmazója életemnek.   

                  
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 12th : $ 1,700.00 

   Please support your Parish!  

May God bless your generosity!                           



 

 

SZENT MÁTÉ   

 

     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.     

                   SZENT PADRE PIO   

 

       Szeptember 23-a 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. 

 

 

SZENT GELLÉRT   

 

     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. Szent István halála után 

nehéz idők következtek reá is. 1046-ban a pogány 

magyarok a később róla elnevezett hegyről a 

mélységbe taszították. Testét a pesti Boldogasszony-
templomban (a mai belvárosi főplébánia-templomban) 

temették el, később szállították Csanádra. Bronzból 

készült szobra, kezében a kereszttel vértanúsága 

helyéről tekint a fővárosra, Budapestre. 1083-ban 

avatta szentté VII. Gergely pápa. 
      Tégy minket, Urunk, másokért élő emberekké, 

hogy beteljesedjék rajtunk a te Igéd: arra rendeltelek 

benneteket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt hozzatok, 

maradandó gyümölcsöt. 

 

 

ANNOUNCEMENTS  
 + We are praying the rosary every 
Sunday morning at 9:30 before Mass. 
All are welcome to join us in prayer. 
+ Today, September 19 we will have 
a second collection for seminaries. 
Let us pray for vocations to the 
priesthood! Breakfast 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. 
 

HIRDETÉSEK  
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 
Szentmise előtt 9:30-kor. Imádkozzunk együtt a 
Szentmise előtt, kérjük közbenjárását, segítségét 
családunkra, mindennapi életünkre. 
+ Ma, Szeptember 19. - második gyűjtés lesz a 
Semináriumi oktatás javára. Imádkozzunk papi 
hivatásokért! Szentmise után reggelire hívjuk a 
kedves híveket. 

+ Köszönet egy templomtagunk nagylelkű 
adományáért.  
+ 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 vasárnapra  

      Istenünk, te ismered gondjainkat, te tudod, mennyire meg akarjuk tartani életünket, s 
közben elfelejtünk igazán élni.  

      Kérünk, adj erőt mindannyiunknak, hogy az igazi szeretet töltsön el bennünket.  

      Add, hogy képesek legyünk megosztani testvéreinkkel, társainkkal mindazt, amit 

ajándékként kaptunk tőled.  

      Nem kívánsz tőlünk hősi tetteket, Urunk, csupán a mindennapok hűségét.  

      Életünket odaadni másokért, önfeláldozó hősi tetteket végrehajtani ritkán adatik meg 
nekünk.  

      De minden nap újra és újra tapasztaljuk, hogy nem meghalni nehéz másokért, hanem 

másokért élni sokszor erőnkön felüli próbatételnek látszik.   

 

 

MINDIG ÚJBÓL 

       Isten mindig újból odahajlik teremtményeihez – nem-csak az emberhez, hanem 

minden más létezőhöz is. 
       Az édesanya odahajlik gyermekéhez, az növekszik, és jól érzi magát. Két ember 

szeretetben egymáshoz hajol, az egyik rátámaszkodik a másikra, szüksége van rá. 

Holnap talán fordítva lesz. Mindegyikünk hol ad, hol kap. Ahol valaki szeretettel hajol a 

másikhoz, valami visszaárad a szeretetből. A válasz hangtalanul, mélységes mélyből jön. 

Öröm tölti el mindkettőjüket: az odahajolót, és azt is, aki megnyílik és elfogad.  Minden 

szeretet attól való, aki maga a soha meg nem szűnő Szeretet.          
                                                                                                             Ilse Wüppenhorst 


