ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
Jézus tanitványai dicsőségesen uralkodó Messiásról álmodoznak: nem értik
miért kell szenvednie!? A szolgáló szeretet, vagyis a Mennyei Atya akaratának teljesitése együtt jár a szenvedésekkel és a megpróbáltatásokkal. A szeretet csúcspontja "életünket adni barátainkért!" (Jn 15,13). Az apostolok ezt
nem értik, és ezért Jézusnak sem könnyű az igazi messiási-eszményt elfogadtatni velük.
Amikor megjövendöli szenvedését, szavait azzal zárja, hogy "harmadnapra föltámad!"
Ezt akkor még nem tudták megérteni tanitványai: a feltámadás után 50 nappal a Szentlélek értette meg velük, hogy Isten útjai egészen mások, mint emberi elképzeléseink!
Nem az uralkodás jelenti a sikert, hanem a szolgálat! Nem a hatalom szeretete, hanem a
szeretet hatalma! Isten országának új rendjében csak az lehet "első", aki mindenkinek a
szolgája!
Ezt úgy akarja Jézus megértetni tanitványaival, akik arról vitatkoznak, hogy ki a
legnagyobb közülük, hogy egy gyermeket állit példaképnek. (Mt 18,3-4). A gyermek
nem a saját erejében bizik, hanem szülei- és mások hűséges szeretetében, igy nekünk is,
ha Istent elfogadjuk Mennyei Atyánknak, biznunk kell az Ő megbocsátó szeretetében.
A Szentlélekben kell állandóan megújulnunk: nem ösztönös emberi vágyaink, hanem a
Lélek ereje kell hogy irányitsa tetteinket és egész gondolkodásmódunkat. Át kell
alakitani egész látásmódunkat: és Isten szemével kell látni életünket. És Isten, aki a
mindennapi élet megpróbáltatásaival is nevel minket, erőt is ad, hogy mindezeket szelid
türelemmel vállalni tudjuk és igy kövessük Szent Fia példáját.
Imádkozzunk, hogy keresztény-magyar családjaink is szelidséggel és alázatossággal tudják elfogadni a gyermekeket, mint Isten akaratát, és Istennek tetsző módon
keresztény bölcsességgel neveljék őket.
MINDIG ÚJBÓL
Isten mindig újból odahajlik teremtményeihez – nemcsak 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
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Nap/Day

Idő/Time

Sept 20 10:00AM

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Saller Márta és Krémer Sándor
Varga Pál és Amika, Varga Tamás és Családja

Sept 27 10:00AM Saller Márta

Saller Alfréd és Családja, Saller Bálint

Válaszos zsoltár: Isten megsegít engem, az Úr,
oltalmazója életemnek.
Énekek: 230-1, 230-4, 118, 150, 306, 181
MISSION STATEMENT
St. Stephen King of Hungary Church serves
PARISH COLLECTIONS
the spiritual needs of all Catholics in our
neighborhood, regardless of ethnicity, and Sept. 13, 10:00 AM Mass: $1,278.00
also welcome all Hungarians who want to
pray in their language and keep their
Please support your Parish!
May God bless your generosity!
cultural traditions alive!
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 Mária, Mátyás Károly, Joseph Toth,
Mrs. Maureen Simonyi, Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József,
Megyeri Piroska, Neubauer Jószef, Babochay András, Jurasits Mária,
Krémer Klára.

ANNOUNCEMENTS

HIRDETÉSEK

+ We will be praying the rosary every
Sunday morning at 9:30 before Mass.
All are welcome to pray with us.
+ Confession time is available before
mass on Sunday.
+ Today, September 20th, there will
be a second collection during mass
benefiting the seminarians. Please
pray for seminarians and be generous
with your donations.
+ We ask that if anyone has changed
their address or phone number, please
notify the office.
+ To learn more about our events,
visit www.stephenchurch.org.
+ For those parishioners who cannot
attend mass regularly, at GiveCentral.org, donations could be offered
to our church and to St. Stephen Hungarian School, as a one time or periodically, with a credit card or from a
bank account.

+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt. Mindenkit szeretettel hívunk a
közös imádságra.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise előtt!
+ Ma, szeptember 20 - A Szentmisén második
gyűjtés lesz a Szemináriumok javára. Imádkozzunk papi hivatásokért! Nagylelkű adományaikat előre is köszönjük.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodában.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org
+ Azok részére akik ritkábban tudnak templomba járni, de szívűkön viselik a templomunk sorsát, lehetőség van adományoz-ni templomunk
és az Szt. István Magyar Iskola részére a
GiveCentral.org web oldalon, hitel kártyáról
vagy bank számláról, egyszeri vagy rendszeres
adományokat ajánlani.

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport időpontjai
a 2015. őszi/téli félévre:
1. Szeptember 26.
2. Október 10.
3. Október 24.
4. November 7.

5. November 21.
6. December 5.
7. December 12.
8. December 13: Karácsonyi ünnepség.

OUR HUNGARIAN
COMMUNITY AND HERITAGE
+ If you would like to rent the
Mindszenty Hall for private events,
we ask that you stop by the office at
least three weeks before the requested date.
+ On October 3rd, everybody is
invited to attend the Harvest Ball., from
6:30PM, organized by the Hungarian
Scout Troop #19.
+ On October 5th, from 7:30 PM,
Gyulyás Ferenc will present and sing
on several older Hungarian musical instruments, at the Norridge Ref. Church.
Everybody is invited to attend.
 If you would like to know more
about Hungarian events taking place
in our area, please visit:
chicagohungarians.com for more information.

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
Aki szeretné Templomunk Mindszenty termét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze
szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt
templomunk irodájában, vagy hívja a Templomot.
+ Október 3-án lesz a Szüreti Bál, este
6:30-tól, a HUNYADI MÁTYÁS Cserkész
csoport rendezésében. Mindenkit szeretettel
hívnak és várnak.
+ Október 5-én– este 7-30-tol, népi hangszer
bemutató, közös éneklés Gyulyás Ferencel, a
Norridge-i Ref. Egyháznál, mindenkit szeretettel várnak.
+ Ha szeretne tudni a városunkban történő
magyar eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web oldalon
mindenezekről tájékozódhat.

SZENTJEINK
Szeptember 23. Pietrelcinai Szent Pio szerzetes és áldozópap ünnepe. 1887. május 25én Francesco Forgione Pietrelcinában született. 1903. január 6-án belépett a morconei
Kapucinus Ferences Testvérek Rendjébe. 1910. augusztus 10-én szentelték pappá.
Urunk sebhelyeit (stigmáit) viselte testén. Kiváló gyóntató. 1968. szeptember 23-án
halt meg S. Giovanni Rotondóban. II. János Pál pápa 2002-ben avatta szentté Rómában a világ minden tájáról összegyűlt hívek jelenlétében.
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.

