
 

 

Évközi 26. vasárnap 
        OLVASMÁNY Mózes negyedik könyvéből 

      Mózes az Úr parancsára kiválasztott hetven férfit, hogy a nép kormányzásában 

segítségére legyenek. Az Úr pedig alászállt a felhőben, szólt Mózeshez, elvett a rajta levő 

lélekből és a hetven vénnek adta. Mihelyt alászállt rájuk a lélek, prófétai elragadtatásba 
estek. Ez azonban nem ismétlődött meg. Két ember viszont a táborban maradt; az egyiket 

Eldadnak, a másikat Medadnak hívták. Rájuk is alászállt a lélek; ők is a vének közé tar-

toztak, de nem mentek oda a sátorhoz. Ők a táborban estek elragadtatásba. 

       Ekkor az egyik szolga elfutott és jelentést tett Mózesnek e szavakkal: „Eldad és 

Medad prófétai elragadtatásba estek a táborban.” Akkor Józsue, Nun fia, aki kora 
ifjúságától kezdve Mózes szolgálatában állt, megszólalt, s ezt mondta: „Uram, Mózes, 

tiltsd meg nekik!” Mózes így válaszolt: „Miért féltékenykedsz miattam? Bárcsak az egész 

népet prófétává tenné az Úr, és kiárasztaná rájuk lelkét!” Ez az Isten igéje. 

        SZENTLECKE Szent Jakab apostol leveléből 

      Rajta, gazdagok, jajveszékelve sírjatok a rátok törő nyomorúság miatt! Vagyonotok 

oda, ruhátokat megette a moly. Aranyotokat és ezüstötöket belepte a rozsda, és ez a 
rozsda tanúul szolgál ellenetek, s megemészti testeteket, mint a tűz. Vagyonotokat 

szaporítottátok még az utolsó napokban is. 

      Nos, a bér, amelyet a földeteket learató munkásoktól visszatartottatok, íme felkiált, és 

az aratók szava felhatolt a Seregek Urának fülébe. Bőségben éltek a földön és tobzódtok, 

hizlaljátok szíveteket a leölés napjára. Az igazat elítéltétek, megöltétek, s ő nem tanúsított 
ellenállást. Ez az Isten igéje. 

        ALLELUJA -  Uram, a te szavad igazság, tégy szentté minket igazságod által!  

       † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből 

     Abban az időben János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te 

nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ min-
ket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog 

egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. 

      Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben – azért, mert Krisz-

tuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. 

      De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb volna 

annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák. Ha a kezed meg-
botránkoztat, vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jut-

nod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd le. Jobb sántán bemenned az 

életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoz-

tat, vájd ki. Jobb fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárho-

zatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.”  
      Ezek az evangélium igéi. 
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  SZEPTEMBER 26 -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:   Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, 

Bajzek Erzsébet, Lakatos Éva. 
 

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

Sept 26 10:00AM 

         Katona Antalné                           Katona Family                            

Mrs. Antal Katona    
          Jurasits Mária                                                

Memory of Maria Jurasits             Rigácz Rózsika  

Oct 3 10:00AM   Templomunk betegeiért / Our sick Parishioners 

 Énekek számai: 225, 225-5, 139, 140, 143, 306, 195. 

 VÁLASZOS ZSOLTÁR: Az Úr végzései igazak,  
        megvidámítják a szívet.                 

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 19th : $ 176.00 

Seminarian collection: $ 80.00  

   Please support your Parish!  

May God bless your generosity!                           



 

 

TESTVÉREINK, A SZENTEK 

      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. Kele-men 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, biblia-

magyarázó munkáját, a szerzetesi életet megszervezte környezetében, a világiak lelki 

vezetője volt. Meghalt 420-ban. 

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

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

 

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. 

 

A SZENT ŐRZŐANGYALOK 

     Október 2-a a Szent Őrzőangyalok ünnepe. Az isteni gondviselés számtalan módon, 

eszközzel segíti az embert, hogy az üdvösségre  eljuthassunk. Jézus tanította, hogy az Úr 

angyalokat rendelt mellénk, hogy vigyázzanak ránk minden útunkon. Köszönjük meg az 

Úrnak e gondoskodását naponta!   

 

A SZENTOLVASÓ HÓNAPJA 

       Október hónapban a Szentolvasó (= rózsafüzér) imádkozásával Isten Anyját 

tiszteljük és megváltásunk titkaira emlékezünk. A hét különböző napjain (hétfőtől 

vasárnapig) Jézus és Mária életéről elmélkedhetünk, imádkozva az Örvendetes, a 

Világosság, a Fájdalmas és a Dicsőséges rózsafüzér titkait. 

 

 

ANNOUNCEMENTS  
 + We are praying the rosary every 

Sunday morning at 9:30 before Mass. 

All are welcome to join us in prayer. 

+ Today, September 26th coffee and 

pastries will be served after Mass. 

+ On October 24th, we remember 

the heroes of 1956. Mass will start 

at 11am.  After Mass breakfast will 

be served, followed by a program pre-

sented by Chicago Hungarian organi-

zations and Hungarian Consulate. 

+ 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 26. - szentmise után 

sütemény és kávéra hívjuk a kedves híveket. 

+ Imádkozzunk Szabó Terike és Lakatos Éva 

mielőbbi felgyógyulásáért! 
+ Oktober 24. - 1956-ra emlékezünk, ünnepi 

Szentmise bevonulással 11 órakor kezdődik.  

Reggeli után a Chicágo-i Egyházak és 

Egyesesületek a Konzulátus támogatásával, 

közösen emlékeznek 1956 eseményére és áldo-

zataira. 

+ 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. 

A szeretet és a jóság  

        Legyen jó sorsa mindazoknak akik szeretnek téged.  

        Ismertesd meg velünk Urunk, hogy a lelki jólét mindig a szeretet gyümölcse.  

        Jézus előtt a zsidóság úgy gondolta, hogy az anyagi hiány az illető bűnének követ-

kezménye. Ma tudjuk, hogy ez nem igaz, hiszen sokszor éppen azoknak vannak 

pénzügyi sikereik, akik rosszat tesznek. Gyakran több pénzük van, mint amire szük-

ségük lenne. De az igazi jólét nem az anyagi javak birtoklásából áll, hanem a lelki gaz-

dagságából. Jézus azt mondja: Ne gyűjtsetek magatoknak olyan kincseket, amelyeket a 

rozsda és a moly megemészt. Tekintsetek a mennyországra. Nem a pénz a legértékesebb 

hanem a szeretet.           

          Szeretetben gazdagnak lenni annyit jelent, mint részesedni a mennyország gaz-

dagságában. Akkor már a tiéd Isten szeretete. Vajon bőségesen kiveszed belőre a részed? 

Thomas A. Carruth: 100 nap szeretet 


