ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
Péter felülbirálja az isteni szándékot, Jézust akadályozza megváltói
munkájában, nem akarja elfogadni a Megváltás szenvedés és kereszt általi
útját, mintha azt mondaná Jézusnak: "Legyél olyan Isten, amilyet én
akarok!" Jézus válasza igen kemény: "Távozz tőlem!" Ami annyit jelent:
Takarodj vissza mögém! Nem alkuszunk! Ne akadályozz munkámban! Isten nem alkalmazkodik hozzánk, nekünk kell Istenhez és Jézus tanitásához alkalmazkodnunk. A Megváltásnak csak egy útja van, ezt kell elfogadnunk és ehhez kell alakitanunk életünket. Jóllehet úgy imádkozunk, hogy legyen meg Isten akarata, és gyakran
saját elvárásainkra figyelünk, a mi akaratunkat szeretnénk érvényesiteni Isten akarata
helyett. Teocentrikus (Istenközpontú) világkép helyett homocentrikus (emberközpontú)
világképet- és világot alakitunk ki magunk körül. Ott tévedünk, hogy a mi
elképzeléseink nem tudják elhozni a Megváltást! Sőt Istent is önző módon kisajátitjuk,
hogy "a miénk, csak a mi Istenünk!" Jézus Krisztus is csak a mi Megváltónk, nem a
Világ Megváltója!? A Krisztust követő keresztény embernek azonban tudnia kell, hogy
nem Isten a miénk, hanem mi vagyunk Istené! Ez számunkra a mai evangélium
üzenete is. Csak akkor vagyunk keresztények, azaz Krisztusiak, ha Krisztushoz
hasonlóan vállaljuk keresztünket és Isten kezéből mindent elfogadunk. Nem válogatunk! Célunk nem az evilági megdicsőülés, hanem az örök megdicsőülés! Nem szabad
felednünk, hogy Krisztus feltámadása óta az élet- és a halál, az erény- és a bűn, a felmagasztaltatás- és a megaláztatás új értelmet kapott. Kérjük imáinkban: Urunk, add
meg nekünk hogy mindig a Te akaratodat teljesitsük emberi vágyaink helyett is és méltó munkatársaid lehessünk megváltásunk nagy művében. A m e n
KALKUTTAI SZENT TERÉZ - Szeptember 5.

1910. augusztus 27-én született Skopjében, amely akkor az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott.
Az írországi „Lorettói Boldogságos Szűz Mária Rend” tagjai közé lépett be, akiknek Indiában is volt
missziós telepük. 1929-1946 között előkelő hindu leányokat tanított. Mélységes hite, valamint az a
vágya, hogy valami na-gyon szépet tegyen Istenért, arra késztette, hogy Kalkut-ta nyomornegyedében
a szegények és a nyomorgók, a betegek és a haldoklók, az utcán csavargó és árva gyer-mekek szolgálatára szentelje életét. 1949-ben megala-pította A Szeretet Misszionáriusai Rendjét, amelynek az a
hivatása, hogy a keresztfára feszített, haldokló Jézus szomjúságát csillapítsa a szegények
legyszegényebbjei-nek a szolgálata által. 1979-ben Nobel-békedíjat kapott. 1997. szeptember 5-én,
Kalkuttában halt meg. II. János Pál pápa 2003. október 19-én avatta boldoggá Rómá-ban. Ferenc pápa 2016. szeptember 4-én avatta szentté.
KASSAI VÉRTANÚK - Szeptember 7.

Kőrösi Márk (horvát származású esztergomi kanonok), Pongrátz István (jezsuita), Grodecz Menyhért
(lengyel származású jezsuita) a kassai várkapitány házában keres-tek menedéket, amikor 1619-ben
Bethlen Gábor vezére, Rákóczi György elfoglalta Kassát. A vad hajdúk mind-három papot katolikus
hitük megtagadására akarták kényszeríteni. S mivel azok erre nem voltak hajlandók, iszonyú kínzások közepette kivégezték őket szeptember 7-én. Nagyszombatban, az orsolyiták templomában vannak eltemetve. Szent X. Piusz pápa 1905-ben avatta őket boldoggá. II. János Pál pápa avatta őket
szentté Kassán 1995. július 2-án.
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SZEPTEMBER 3 - ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Nap/Day

Idő/Time

Sept 3

10:00AM

Templomunk betegeiért

Sept 10 10:00AM

Templomunk jótevőiért

Válaszos zsoltár: Hozzád vágyódik szívem,

én Uram, Istenem.
Énekek: 222, 222-5-6, 116, 114, 132, 306, 196
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
August 27th: $ 264.00
Please support your Parish!
May God bless your generosity!

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.

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, coffee and pastries will be
served after the mass.
+September 10, coffee and pastries
will be served after the mass.
+ On September 16th, there is a
“Taste of Hungary” picnic at the
Norridge Ref. Church, held by the
Hungarian Association
+ Please report any changes in address or phone number to the office.
+Sunday mass intentions for our
loved ones can be requested in the office.
+ To learn more about our events,
visit www.stephenchurch.org.
+ 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.

HIRDETÉSEK
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt 9:30-kor.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise előtt!
+Ma, Szentmise után sütemény, kávé lesz.
+Szept. 10 Mise után reggelire hívjuk a kedves
híveket.
+ Szeptember 16-án, a Magyat Társaság szervezésében lesz a”Taste of Hungary “ a Norridge
-i Ref. Egyháznál, mindenkit szeretettel hívnak.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodában.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ Aki szeretné Templomunk Mindszenty termét
rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze
szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt
templomunk irodájában, vagy hívja a Templomot
+ Templomunk eseményeit megtekinthetik:
www.stephenchurch.org
+ Azok részére akik ritkábban tudnak templomba járni, de szívűkön viselik a templomunk sorsát, lehetőség van adományozni templomunk és
az Szt. István Magyar Iskola részére a
GiveCentral.org web oldalon, hitel kártyáról
vagy bank számláról, egyszeri vagy rendszeres
adományokat ajánlani.

Dear Parishioners,
Do you ever get mad at God? You may think I am blaspheming for even putting
that question in writing. However, the prophet Jeremiah sometimes got very angry with
God. God spoke through Jeremiah six centuries before Christ was born condemning the
hypocritical actions of religious and civil leaders as well as ordinary people of faith who
had gone astray by corruption, greed, worshipping false gods and ignoring the needs of the poor.
Jeremiah infuriated people who often physically beat him and imprisoned him. In the first reading for
this Sunday we see that Jeremiah had reached his limit and says God "duped" him, that is, tricked him
into doing his work without protecting him from the reaction of violent people. He is so angry he says
he is never going to mention God's name again. However, within the same breath he says this about
the name of God: "But then it becomes like fire burning in my heart, imprisoned in my bones; I grow
weary holding it in, I cannot endure it". He is a man of God and so he cannot help but continue to
speak of the goodness of God despite the violence that is heaped upon him by evil people masquerading as people of faith.
Jeremiah, as well as many of the prophets of the Old Testament and holy people down through
the centuries came to realize that there is a price to pay for speaking the truth to God's people. However, this pain must be endured in order for God's will to be done. There is actually beauty in it. In the
midst of the suffering there is spiritual growth for the person as long as he or she doesn't remain angry
with God and as long as he or she allows the suffering to transform them into a holier person.
St. Paul got this concept. He was well-acquainted with suffering for speaking God's truth and
came to appreciate it. In the second reading he states that we are to be transformed by the renewal of
our minds, not giving into conventional wisdom but being formed by the wisdom of God.
Peter did not get this concept. His heart was in the right place when he told Jesus he wanted him
to avoid all suffering. After all, who wants to see a loved one suffer? But Jesus called Peter Satan and
tells him to quit thinking like the world thinks and start thinking more like God. Jesus gives Peter and
all of us that bone-chilling command to take up our cross, that is, volunteer to suffer for him in order
to build God's Kingdom on earth. Difficult words to hear at first but comforting words to reflect upon
as it gives value and meaning to the suffering we have already experienced in living out our faith.
May we all avoid going down the wrong path by mere worldly thinking. Instead may we think
like God and engage in those Christ-like activities that may get us in trouble with evil people but draw
us into a deeper relationship with Jesus and make the world a more loving and peaceful place!
In God's love,
Father Michael Knotek

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport első tanítási napja, szombaton, szeptember 23-án lesz.
További dátumok: Október 07. és 21. November 04. és 11. December 2. és 16.

