
 

 

Évközi 23. vasárnap 
 

OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből  
 Melyik ember képes fölismerni Isten akaratát, és ki tudja elgondolni, mit kíván az Úr? 
Hisz a halandók gondolatai bizonytalanok, és terveink ingatagok. Mert a romlandó test 
gátolja a lelket, és a földi sátor ránehezedik a sokat tűnődő elmére. 
 Csak nagy nehezen derítjük ki, ami a földön van, és üggyel-bajjal értjük meg, ami 
kézenfekvő. Hát akkor az égi dolgokat ki tudná kifürkészni? Ki ismerte föl valaha is 
akaratodat, ha te nem adtál neki bölcsességet, és nem küldted el neki a magasból szent 
lelkedet? Csak így lettek simává a földön lakók útjai, s így tanulták meg az emberek, ami 
kedves a szemedben. Csak a bölcsesség által menekültek meg. 
 Ez az Isten igéje.  
 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a Filemonhoz írt leveléből  
 Szeretett Testvéreim! 
 Én, az öreg Pál most Krisztus Jézusért fogságot szenvedek. Fiamért, Onezimuszért 
könyörgök, akinek bilincseimben én adtam életet. 
 Úgy küldöm vissza hozzád, mint saját szívemet. Szerettem volna magam mellett tartani, 
hogy helyetted szolgáljon nekem fogságomban, amelyet az evangéliumért viselek. 
 Beleegyezésed nélkül azonban mégsem teszem, hogy jótéteményed ne kényszerből fa-
kadjon, hanem önként vállald. Talán éppen azért hagyott ott egy időre, hogy egyszer s min-
denkorra visszakapjad, de már nem mint szolgát, hanem többet: mint szeretett testvért. 
Mert nekem teljesen az, de neked még inkább: test szerint is, az Úrban is. 
 Ha tehát együtt érzel velem, fogadd őt úgy, mint engem.  
 Ez az Isten igéje.  
 

ALLELUJA 
 Ragyogtasd szolgád fölé arcodat, végzéseidre taníts meg engem!  
 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 
 Abban az időben amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így 
szólt: „Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és 
nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. 
 Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én tanítványom. Ha 
valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, 
hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de (az építkezést) befejezni nem 
tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi: »Ez az ember építkezésbe fogott, de nem 
tudta befejezni.« 
 Vagy, ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon 
a maga tízezer katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki húszezerrel jön ellene? Mert ha 
nem, követséget küld hozzá még akkor, amikor messze jár, és békét kér tőle. 
 Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én 
tanítványom.”  
 Ezek az evangélium igéi.  

 

 

Énekek számai: 221, 221-4, 116, 114, 306, 171.   

VÁLASZOS ZSOLTÁR:   
 Te lettél, Uram, menedékünk,  

nemzedékről nemzedékre.     
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 SZEPTEMBER 4 -  ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP 
23rd 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  
August 28th coll.: $ 191.00 

      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 By 

Sep 4 10:00AM 
Domokos János és Mária  / 

Memory of my Parents 
Tamás Ibolya  

és Családja 
Sep 11 10:00AM Memory of Andrew Babochay  Friends 



 

 

HIRDETÉS 
      Idős feleségem mellé keresek részidős ápolót. Érdeklődők hívják Dr. William 
Bretz telefonszámát: 937-477-7539 vagy gwbretz@gmail.com, e-mailen is  
kapcsolatban kerülhetnek. 

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 hin-

du leányokat tanított. Mélységes hite, valamint az a vágya, hogy valami nagyon szépet 

tegyen Istenért, arra késztette, hogy Kalkutta nyomornegyedében a szegények és a 

nyomorgók, a betegek és a haldoklók, az utcán csavargó és árva gyermekek szolgála-

tára szentelje életét. 1949-ben megalapította A Szeretet Misszionáriusai Rendjét, ame-

lynek az a hivatása, hogy a keresztfára feszített, haldokló Jézus szomjúságát csillapítsa 

a szegények legszegényebbjeinek 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 Rómában. Ferenc pápa 2016. szeptember 4-én avatta szentté. Ünnep: 

szeptember 5. 

KALKUTTAI TERÉZ ANYA: IMA A BÉKÉÉRT 

Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam: a világnak békét 

hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. 

Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni Úgy, ahogy te szereted őket. 

Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Ámen. 

KASSAI VÉRTANÚK - szeptember 7 

Kőrösi Márk (horvát származású esztergomi kanonok), Pongrátz István (jezsuita), 

Grodecz Menyhért (lengyel származású jezsuita) a kassai várkapitány házában kerestek 

menedéket, amikor 1619-ben Bethlen Gábor vezére, Rákóczi György elfoglalta Kassát. A 

vad hajdúk mindhárom 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. Ünnep: szeptember 7. 

 

 

HIRDETÉSEK  
+ Minden vasárnap a mise előtt rózsafűzért 
imádkozunk Égi Édesanyánk tiszteletére. Sze-
retettel várunk mindenkit erre a közös imára. 
+ Szeptember 4. - Nosztalgia reggelire hívjuk 
a kedves híveket Szentmise után. Szept. 4.  A 
nosztalgia reggeli kiegészítő meglepetése a 
csőröge fánk lesz, melyet Tamás Ibolya 
készít a megjelenteknek. 
+ Szeptember 11. - Sütemény és kávé várja a 
híveket Szentmise után.  
+ Szeptember 18. - Ezen a vasárnapon Emlék-
misét tart a Kapusi és Ginis család Lakatos Éva 
emlékére. Éva templomunk hűséges és 
keményen dolgozó tagja volt. Szentmise után a 
család szeretettel hívja barátait és ismerőseit a 
közös ebédre. 
+ Szeptember 18. - Ezen a vasárnapon 2. 
gyűjtés lesz a Szemináriumok fenntartására, a 
kispapok nevelésére. Imádkozzunk 
papi hivatásokért. Jószándékú adományikat 
előre is köszönjük. 
+ Szeptember 25. - Szentmise után sütemény 
és kávé lesz a megjelenteknek.  
+ 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. 
+ On September4th, we invite every-
one for breakfast after Mass. There 
will be special Hungarian donuts, 
made by Ibolya Tamás. 
+ On September 11th, coffee and pas-
tries will be served after Mass. 
+ On September 18th, the Kapusi and 
Ginis family will have a memorial 
mass for Éva Lakatos. Éva was a lon-
time, hard working supporter of our 
church. The family invites friends and 
acquaintances for the lunch together. 
+ On September 18th, there will be a 
second collection for the upkeep up 
seminaries, and for seminarians. Let us 
pray for vocations to the priesthood. 
Thank you for your donations. 
+ On September 25th, coffee and pas-
tries will be served after Mass. 
+ 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. 


