
 

ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP  
        Jézusnak a szőlőmunkásokról szóló példabeszéde Isten Örök Országának 
előképe: ahol már nem lesznek utolsók és elsők! Isten a Szőlősgazda: jósága 
nem abban áll, hogy fizet a munkásainak, hanem abban, hogy kiválasztja őket 
és így tartoznak Valakihez. Ahhoz a Jóságos Gazdához tartoznak, aki jósága 
miatt fizeti egyenlően munkásait  

       A Szőlősgazda az evangéliumi példabeszédben két csoporttal folytat 
párbeszédet:        1.Az utolsókként érkezőkkel még a munkába álláskor.  

                              2.Az elsőkként érkezőkkel a munka végén, fizetéskor. 
       Mi is igazságosnak érezzük a nap terhét hordozók panaszait a logika szabályai szerint, 
de a szeretet szabályai mások! Az ember a logika, de Isten a Szeretet képviselője: "Isten 
maga a Szeretet!"  (1 Jn 4,8). Akarjunk mi is Istenhez tartozni: Ő legyen számunkra az 
Örök Jóság és az Örök Szeretet. 
        Az apostolok mindenüket elhagyták, szívük azonban szűk maradt: nem maradt hely 
benne az utolsók, a kicsinyek, a vámosok és a bűnösök számára! (Mt 18,17). Péter és 
apostoltestvérei jutalomra számítanak: Mt 18,17. De Jézus helyet ad nekik is, helyet a 
kicsinyek mellett: örök asztalánál, ahol már nem lesznek utolsók és nem lesznek elsők! 
        Kérjük Istentől  ajándékként azt a Kegyelmet, hogy logika helyett a Szeretet, vagyis 
az Ő képviselői legyünk.  A  m  e  n. 

      Szeptember 26. Szent Kozma és Szent Damján vértanúk ünnepe. Szíriából terjedt el 
tiszteletük az egész Egyházban. Ikertestvérek voltak, orvosok, akik ingyen gyógyították a 
betegeket, s közben terjesztették a keresztény hitet. 303 körül haltak meg. Ők az orvosok, 
medikusok, gyógyszerészek, fogorvosok és fodrászok védő-szentjei. 
       Szeptember 27. Páli Szent Vince áldozópap napja. Párizsban működött, férfi és női 
kongregációt alapított a szegények gyámolítására (lazaristák és vincés nővérek). 1660-ban 
halt meg. 1729. augusztus 13-án XIII. Benedek pápa boldoggá, majd 1737. július 19-én 
XII. Kelemen pápa szentté avatta. Ő a szeretetművek, kórházak, leprások, Madagaszkár és 
az elítéltek védőszentje. 
       Szeptember 28. Szent Vencel vértanúra emlékezik az Egyház. A pogány csehek között 
terjesztette a keresztény hitet, s lett vértanú kezük által (+ 935). Csehország védőszentje. 
        Szeptember 30. Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító ünnepe. A négy nagy 
nyugati egyházatya egyike. Dalmáciában született, Rómában tanult, itt keresztelkedett 
meg, majd pap lett. Nagytudású férfi, az ő munkája a Szentírásnak mindmáig használt latin 
fordítása, a Vulgáta. Betlehemben megtelepedve folytatta fordítói, bibliamagyarázó 
munkáját, a szerzetesi életet megszervezte környezetében, a világiak lelki vezetője volt. 
Meghalt 420-ban. 
      Szeptember 29-én, pénteken ünnepeljük: Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael 
főangyalok ünnepét. A szellemi teremtmények, Isten angyalai egyben az üdvösség 
szolgálatában állnak. Isten az Ószövetségben e közvetítőkön keresztül tudatta akaratát. 
MIHÁLY (neve annyit jelent: Ki olyan, mint az Isten?) az angyalok feje, a Sátán elleni 
harc vezére, a haldoklók védelmezője (ezért ábrázolják szívesek a temetőkben). GABRIEL 
(= Isten hírnöke) az üdvösségterv kezdetének szolgálója, Keresztelő Szent János és Jézus 
születésének hírvivője. RAFAEL (= Isten gyógyít) Tóbiás könyvében szerepel, mint a 
szenvedésben, bajban, betegségben levő ifjú Tóbiás őrizője. Az angyalok létezését és 
védelmező-őrző szerepüket Jézus is megerősítette több kijelentésében. 
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SZEPTEMBER 24 - ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP  

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

Sept 24 10:00AM A Szt. István Magyar Iskola oktatóiért és diákjaiért 

Oct 1 10:00AM Híveinkért / Parishioners 

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, Mátyás Károly, Joseph Toth,  
Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József, Neubauer Jószef,  
Babochay András, Jurasits Mária, Krémer Klára, Szabó Terike, 
Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Kolonits Olga,  

Mocsán Ilike, Dobovanszky Imre. 
 
 

 Válaszos zsoltár: Közel az Úr azokhoz, akik oltalmát kérik. 

 Énekek: 231, 231-5-6, 114, 143, 306, 191. 

 
 

 

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport 
időpontjai: Október 07. és 21. November 04. és 11. December 2. és 16.  



 

HIRDETÉSEK 
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 
Szentmise előtt 9:30-kor.  
+ Ma, szeptember 24 a Szentmisén második 
gyűjtés lesz a Szemináriumok javára. 
Imádkozzunk papi hivatásokért, 
adományainkkal támogassuk előkészületüket 
Jézus tanításának hirdetésére. Szentmise után 
sütemény és kávéra hívjuk a kedves híveket.   
+ Ma, szeptember 24 A Szabad Magyar 
Református Gyülekezet 1 órai kezdettel 
Teadélutánt rendez. A program keretében 
Kovács Tamás vezető Konzul köszönti a 
megjelenteket, amelyet kultúrműsor követ. 2 
órakor a Gyülekezet 23. éves fennállásának 
ünneplése, ezt követően süteményt és kávét 
szolgálnak fel a megjelenteknek. Szeretettel 
hívnak és várnak mindenkit. Részletek a 
szórólapon olvasható. 
+ Szeptember 30 - Este 6 órai kezdettel Fenyő 
Miklós fellépésével Retró buli lesz a Szent 
István Templom Mindszenty díszteremben. 
Magyaros vacsora várja a megjelenteket, a 
bevételt a Szt. István templom Magyar Iskola / 
Bokréta Tánccsoport javára fordítják. 
+ Október 1 Szentmise után sütemény és kávé 
lesz. 
+ Oktober 14- Szüreti bál, a Hunyadi Mátyás 
Cserkészcsapat rendezésében este 6 órai kezdet-
tel. A Bál elött Szentmise less 5 órátol. Szeretet-
tel hívnak és várnak mindenkit. Részletek a 
szórólapokon, vagy érdeklődjenek Baksay 
Zoltánnál.  
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 
megváltozott, jelentse be az irodában. 
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik 
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
+ Templomunk eseményeit megtekinthetik: 
www.stephenchurch.org  
 

ANNOUNCEMENTS  
+ 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 24, we will 
have a second collection for seminari-
ans. Let’s pray for and support voca-
tions. Coffee and pastries will be 
served after mass. 
+ September 24 - The Free Hungar-
ian Reformed Church will have a tea 
afternoon. Tamás Kovács head consul 
will greet those present, followed by a 
cultural program to celebrate the 23rd 
year of the congregation. All are in-
vited, details are on the flyers. 
+ September 30 at 6pm we have a 
retro dance party with famous Hun-
garian performer Miklós Fenyő. Hun-
garian dinner will be served, all pro-
ceeds go to the school / dance group. 
+ October 1 - coffee / pastries after 
mass. 
+ On October 14th, everybody is in-
vited to attend the Harvest Ball., from 
6PM, organized by the Hungarian 
Scout Troop #19.There will be mass 
from 5PM, before the event. 
+ Please report any changes in address 
or phone number to the office. 
+ Sunday mass intentions for our 
loved ones can be requested in the of-
fice.  
+ 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 re-
quested date.  
+ To learn more about our events, 
visit www.stephenchurch.org.  

 

Dear Parishioners, 
 Life is not fair! God is fair! However, sometimes God seems unfair. In 
the parable in today’s gospel several workers are hired. They all work 
various amounts of time but at the end of the day they all get paid the same 
amount of money. The ones who worked the longest hours complain that it 
is unfair that people who worked fewer hours got paid the same amount that 
they did. The whining and complaining went on and on until the boss asked 
them if they were jealous because he was generous. He tells them to take their money 
and go their way. Jesus ends by saying, “Thus, the last will be first, and the first will be 
last.” In other words, don’t be standing up in front pointing out the fact that you are 
deserving of God’s favor. Live in humility and trust that God will work all things out in 
honest and fair ways. 
 We all sometimes get jealous of others to the point of thinking that God plays 
favorites and spares some people trouble in life while we suffer through misfortune, 
sickness and pain. However, do we really know what goes on in other people’s hearts, 
minds and souls? Perhaps we all suffer to the same degree but in different ways. Or look 
at it another way, regarding anyone who is reading this, none of us is an earthquake 
victim in Mexico or a hurricane victim in Puerto Rico. Why were we spared that pain? 
Does that seem fair that we were spared that horrible tragedy will thousands of innocent 
men, women and children are suffering because of those so-called “acts of God?” 

A response to this is in the reading from Isaiah as God says, “For my thoughts are 
not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. As high as the heavens are 
above the earth, so high are my ways above your ways and my thoughts above your 
thoughts.” So, we need to get out of the sinful business of comparing ourselves to others 
and wrongly concluding that God loves some people more than he loves us. God loves 
all people unconditionally in the same way. As we are told in Romans 2:11, “For God 
shows no partiality.” If we go on “living in the flesh,” as St. Paul says in the second 
reading than we are always going to be coming up with petty reasons to feel sorry for 
ourselves and question the fairness of God. What a waste of time and energy and how 
disrespectful that is to God. 

We need to say the same thing St. Paul said in today’s second reading, “Christ will 
be magnified in my body, whether by life or by death.” We need to act in a manner 
fitting for people who are united with Jesus and destined for the glory of heaven and 
avoid childish comparisons and pettiness. Serving and trusting God above all things is 
what we are called to do! 

In God’s love, 
Father Michael Knotek 

TESTVÉREINK, A SZENTEK 
      Szeptember 24-e Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe. 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. 
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