
 

 

Évközi 23. vasárnap 
       OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből 

      Mondjátok a csüggedt szívűeknek: „Bátorság? Ne féljetek! Íme, eljön Istenetek, 

eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga Isten jön el, hogy szabadulást hozzon 

nektek.” Akkor megnyílik a vakok szeme, és a siketek füle hallani fog. Ugrándozik 

majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve örvendezve ujjong. Mert vizek fakad-

nak a pusztában, és folyóvizek a sivatagban. A száraz vidék tóvá változik, a szomjas 

föld vizek forrásává.  

     Ez az Isten igéje.   

 

      SZENTLECKE Szent Jakab leveléből 

    Testvéreim! 

     Ha hisztek dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban, ne legyetek személyválo-

gatók. Amikor közösségetekbe belép egy férfi pompás öltözékben, aranygyűrűvel az 

ujján, és belép egy szegény is elnyűtt ruhában, figyelmetek a pompás öltözékű felé 

fordul, és így szóltok hozzá: „Foglalj itt kényelmesen helyet.” A szegénynek meg azt 

mondjátok: „Állj oda oldalra!” Vagy: „Lépj ide zsámolyomhoz!” Hát nem megkülön-

böztetés ez? Nem ítéltek e szívetekben részrehajlón, helytelenül gondolkozva? Hall-

gassatok ide, szeretett testvéreim! Hát Isten nem azokat választotta-e ki, akik a világ 

szemében szegények, hogy a hitben gazdagok legyenek, és örököljék az országot, 

amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik?  

    Ez az Isten igéje.    

 

      ALLELUJA 
    Jézus hirdette országának örömhírét, és minden betegséget meggyógyított a nép 

körében.     

 

      † EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből 

      Abban az időben: Jézus elhagyta Tirusz vidékét, és Szidonon át a Galileai-tóhoz 

ment a Tízváros határába. Itt eléje hoztak egy dadogva beszélő siketet, és kérték, tegye 

rá a kezét. (Jézus) félrevonta őt a tömegből, a fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott 

ujjával megérintette a nyelvét. Föltekintett az égre, fohászkodott és így szólt: „Effata, 

azaz: Nyílj meg!” Azon nyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és érthetően 

beszélt. Jézus megparancsolta nekik, hogy a dologról ne szóljanak senkinek. De minél 

jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak, és hangoztatták: 

„Csupa jót tett: A siketeket hallókká teszi, a némákat pedig beszélőkké!” 

     Ezek az evangélium igéi. 

 

 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2021 
Telephone: (773) 486-1896                                                            
Fax: (773) 486-1902 
Email: st.stephen@freemail.hu 
Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Edward J. Cronin 
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

  SZEPTEMBER 5 -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:   Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, 

Bajzek Erzsébet, Lakatos Éva. 
 

Nap/Day Idő/Time Miseszándék/Intention Kéri/Requested By 
Sept 5 10:00AM Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus  

Sept 12 10:00AM 
Babochay András                                  Barátai    

 Memory of Andrew Babochay                Friends  

 Énekek számai: 222, 222 5-6, 114, 132, 306, 196.   
 

 VÁLASZOS ZSOLTÁR: Áldjad, lelkem, az Urat,  
                                   dicsőítsed az Istent! 

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 29th : $ 385.00 

Missio CoOp collection:$ 95.00 

   Please support your Parish!  

May God bless your generosity!                           



 

 

52. NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS 

Budapest, 2021. 

szeptember 5-12. 

 

       Világméretű 

ünnepségsorozat az 

Eucharisztia 

megismerésének és 

tiszteletének elmélyítésére. 

 

IMÁDSÁG A NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS  

IDEJE ALATT 

   Mennyei Atyánk, minden élet forrása! 

   Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben 

velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük! 

   Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj 

bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez! 

    Add, hogy az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, 

fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Amen. 

 

SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE 

       Mária szeplőtelen fogantatása után kilenc 

hónappal ünnepli az Egyház Mária születését, 

szeptember 8-án. Eredetileg a Szent Anna templom 

felszentelésének ünnepe volt. Van olyan vélemény, 

hogy Mária itt született, más vélemény szerint 

Názáretben. A leg-nagyobb titok hordozója volt Mária, 

a szövetség részese, Isten szolgálója, az emberiség 

édesanyja. Ünnepeljük együtt a Szent Szűz születésnapját, és kérjük az Úrtól, hogy 

megismerjük a Szűzanyát, mint aki igent mondott, és hallgató szerénységgel hordozta 

azt, akinek minden szavát megőrizte: Jézust. 

A VILÁGOSSÁG RÓZSAFÜZÉR TITKAI  

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. 

2. Aki a kánai menyegzőn kinyilvánitotta isteni erejét. 

3. Aki meghírdette Isten országát. 

4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. 

5. Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. 

 

 

ANNOUNCEMENTS  
 + We are praying the rosary 
every Sunday morning at 
9:30 before Mass. All are 
welcome to join us in 
prayer. 
+ Today, September 5th, 
coffee and pastries will be 
served after Mass. 
+ Next Sunday, September 
12th, coffee and pastries 
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 office. 
+ 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, kér-
jük közbenjárását, segítségét családunkra, mindennapi 
életünkre. 
+ Ma, Szeptember 5.- Szentmise után sütemény és kávé 

lesz. 

+ Szeptember  5- 12 Budapesten tarják az 52. Nemzet-

közi Eucharisztikus Kongresszust. 1936-ban volt a 34. 

NEK. Budapesten. A záró ünnepi Szentmisét Szept. 12-én 

Ferenc pápa tarja. Templomunk, Szeptember 5-én, és 12-

én, az Eucharisztiához írt imának elmondásával em-

lékezik erre az ünnepre. 

+ Szeptember 12. Szentmise után süteménnyel és 

kávéval várjuk a kedves híveket. 
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megvál-
tozott, jelentse be az irodába.  
+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, jelentkezzen 
az irodánál. 
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekin-
thetik: www.stephenchurch.org. 

IMÁDSÁG VASÁRNAPRA  

      Istenünk: sokszor süketek vagyunk, sokszor bizonytalanul szólunk, sokszor néma a 

nyelvünk, amikor pedig szólnunk kellene.  

       Köszönjük, hogy Fiad, Jézus Krisztus feloldja a mi némaságunkat, megnyitja a mi 

fülünket is.  

        Add, hogy érzékenyek legyünk mindig a körülöttünk lévő emberek gondjaira.  

        Add, hogy meghalljuk segítségért kiáltó hangjukat, és add, hogy szólni tudjunk, 

biztos, határozott szót tudjunk mondani, amely segít, amely erősít.  

        Köszönjük, hogy Jézus Krisztus nem megy el a mi erőtlenségeink mellett, köszön-

jük, hogy felszabadít, hogy erősít, hogy életet ad.  

        Kérünk, segíts bennünket, Istenünk, hogy sose zárkózzunk be önmagunkba, hanem 

nyitottak lehessünk, akik képesek meghallgatni a másik embert, és add, hogy bátrak le-

hessünk: tudjunk szólni, akkor, és ott, amikor szükség van az erősítő, emberi szóra. 

                                                                                                                                  (RK) 


