
 

 

Évközi 26. vasárnap 

           OLVASMÁNY Ámosz próféta könyvéből. 

Jaj a gondtalanul élőknek Sionban, és Szamária hegyén az elbizakodottaknak! Elefántcsont 

ágyban alusznak, fekvőhelyeiken henyélnek, lakmároznak a nyáj bárányaiból és a csorda ök-

reiből. Hárfaszó mellett nótáznak, mint Dávid, hangszert csinálnak maguknak; korsóból 

isszák a bort, finom olajjal kenik magukat: József végzete miatt bizony nem bánkódnak. 

Ezért, lám, most a száműzöttek élén mennek a fogságba, és véget ér a henyélők tobzódása. 

Ez az Isten igéje. 

         SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből 

Szeretett Fiam! 

Te, Isten embere, menekülj a bajkeverőktől! Törekedjél inkább igazságos lelkületre, 

életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. Vívd meg a hit jó harcát, szerezd 

meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást, és erre tetted le számos tanú előtt az igaz hit-

vallást. 

Felszólítalak az Isten nevében, aki mindeneket éltet, és Krisztus Jézus nevében, aki Poncius 

Pilátus előtt tanúságot tett az igazság mellett, hogy teljesítsd megbízatásodat bűntelenül és 

feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig. Ezt a kellő időben megmutatja majd a bol-

dog és egyedül Uralkodó, a Királyok Királya és Urak Ura, aki egyedül halhatatlan, aki meg-

közelíthetetlen fényességben lakik, akit senki nem látott, és nem is láthat: övé a dicsőség és 

az örök hatalom! Ámen. 

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 a következő példabeszédet mondta: 

„Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan lakmáro-

zott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jólla-

kott volna az ételmaradékból, ami a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak 

neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. 

Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemet-

ték. A pokolban, amikor nagy kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a 

keblén Lázárt. 

Felkiáltott: »Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe 

mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban.« 

»Fiam – felelte Ábrahám –, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak 

meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig odaát gyötrődöl. 

Azonfelül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni 

hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki.« 

»Akkor arra kérlek, atyám – kiáltotta újra –, küldd el őt atyai házunkba, ahol még öt test-

vérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére.« 

Ábrahám ezt felelte: »Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak.« Ám az 

erősködött: »Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki, a halottak közül elmenne hozzájuk, 

bűnbánatot tartanának.« Ő azonban így felelt: »Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, 

még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.«” 

Ezek az evangélium igéi. 
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 SZEPTEMBER 25 -  ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP 

26th 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 18th coll.: $ 1,010.00 

Building maintenance: $ 100.00 

Seminarian Education :  $  20.00 

      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 25 10:00AM Rigácz Ferenc                          Rigácz Rózsika   

Oct 2 10:00AM Ipacs Ilonka                            Rigácz Rózsika  



 

 

A TÖKÉLETESSÉG HAT ALAPELVE 

 

 

   1. Egyedül csak arra kell vágyakoznom, hogy igaz és szent legyek, vagyis hogy 

Istennek tessem. 

   2. Minden gondolatomat és cselekedetemet az Anya-szentegyház növekedésére, 

szolgálatára és dicsőségére kell irányítanom. 

   3. Mivel a jó Isten hívott ide, éppen ezért mindennel szemben – ami akár engem, 

akár az Egyházat illeti, teljesen nyugodtnak kell lennem –, de mindig készen arra, hogy 

az Egyház javára dolgozzam, és érte Krisztussal együtt szenvedjek is. 

   4. Rá kell hagyatkoznom mindig az isteni gondviselésre. 

   5. Állandóan semmiségem tudatában kell élnem. 

   6. Napjaimat könnyen áttekinthetővé és teljesen rendezetté kell tennem.        

                                                                                                   Szent XXIII. János pápa 

 

TESTVÉREINK, A SZENTEK 

 

 

      Szeptember 26. Szent Kozma és Szent Damján vértanúk ünnepe. Szíriából terjedt 

el tiszteletük az egész Egyházban. Ikertestvérek voltak, orvosok, akik ingyen gyógyí-

tották a betegeket, s közben terjesztették a keresztény hitet. 303 körül haltak meg. 

Ünnepük valószínűleg a bazilika felszentelésének napja, amely a VII. században került 

a liturgikus könyvekbe. 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 egyház-tanító 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. Meg-halt 420-ban. 

         Október 1. A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szűz, karmelita 

szerzetesnővér ünnepe. Alázatos, egyszerű élete korunk emberét ma is inspirálja. 

 

az üdvösség szolgálatában állnak. Isten az Ószövetségben e közvetítőkön keresztül 

tudatta akaratát. Az angyalok létezését és védelmező-őrző szere-püket Jézus is 

megerősítette több kijelentésében. 

 

 

HIRDETÉSEK  

+ Minden vasárnap a mise előtt rózsafűzért 

imádkozunk Égi Édesanyánk tiszteletére. 

Szeretettel várunk mindenkit erre a közös 

imára. 

+ Ma,  Szeptember 25. és jövö vasárnap, 

Oktober 2. - Szentmise után sütemény és kávé 

lesz a megjelenteknek.  

+ Október 23. - Szeretettel hívjuk Chicago és 

környéke Magyarságát az 1956 áldozataink, 

hőseinek emlékmiséjére amely 11 órakor 

kezdődik ünnepi bevonulással.  Szentmise után 

lesz egy rövid program, a Chicágo-i Egyházak, 

Egyesesületek és a Konzulátus támogatásával. 

+ 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.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 25th and next 

Sunday, October 2nd, coffee and pas-

tries will be served after Mass. 

+ On October 23rd, we remember the 

heroes of 1956. Mass will be at 11AM 

followed by a short program dedicated 

for the event. 

+ 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. 

FŐANGYALOK ÜNNEPE 

 

 

         Szeptember 29. Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok ünnepe. A 

szellemi teremtmények, Isten angyalai egyben az üdvösség szolgálatában állnak. Isten 

az Ószövetségben e közvetítőkön keresztül tudatta akaratát. Az angyalok létezését és 

védelmező-őrző szerepüket Jézus is megerősítette több kijelentésében. 

. 

VAGY SZENT, VAGY MEGHASONLOTT? 

 

 

           Szentek kellenek, akik magukkal ragadják a híveket! Az Egyház testén drágakő 

helyett értéktelen üveg legyek? Szent Pál beleszeretett a keresztre feszített Krisztusba. 

A középszerűség nem vezet célhoz: vagy szent, vagy meg-hasonlott! Közelről kell 

követni Krisztust. Krisztus hív, engedelmeskedni kell feltétlenül. Először cselekedni 

kell, azután tanítani. Nem nyughatol, amíg igazán nem szeretsz mindenkit, ezért 

másról csak jót mondj és gondolj. Ne riadj vissza az áldozatoktól testvéreidért. Az 

igazi szeretet tettek által, izmaink erejével és arcunk verítékével szerezhető meg.               

                                                                                                              Kaszap István 


