A TANÚSÁGTÉTEL - MINT FELADAT!
A keresztények feladatául ma általában a tanúságtevést jelölik meg. A zsinat maga is
szintén szívesen használja ezt a kifejezést. A keresztény NEM ISTEN KIVÉTELEZETTJE,hanem egyszerűen Krisztus életének, halálának és feltámadásának tanúja! Életével
kell tanúskodnia arról, hogy az üdvösség valóban elérkezett minden emberhez!
Ez a szemlélet felmenti a keresztényt attól a reménytelen erőfeszítéstől, hogy önmagát tökéletes színben tüntesse fel, hogy a bűnös többiektől elhatárolja magát, s hogy
saját életútját jelölje meg a mennybe vezető út gyanánt. De nemcsak a farizeusi gőgöt
tartja távol ez a szemlélet,hanem a fanatikus, erőszakos térítést is. A kereszténynek nem
kötelessége erőnek erejével mindenkit kereszténnyé tenni, mások életében léptennyomon beleszólni. Elég, ha megfelel a Jézustól megjelölt feladatának:"Mikor a Szentlélek ereje teszi őket alkalmassá erre a feladatra.. A tanúságtevés célja pedig az, hogy az
embereket Krisztushoz vezesse.
A feladat Istentől indul ki, az Ő erejével megy végbe és kegyelmi hatást vált ki. Így
világossá válik, hogy a keresztények tanúskodása, hivatása karizmatikus jellegű. Hogy
valóban mennyire szükség van a kegyelemre, azt minden keresztény tapasztalata igazolja. Az emberek, még ha érzik is, hogy helytelen úton járnak, hogy számukra is rossz a
bűnös életmód, akkor is rezignáltan beletörődnek a sorsukba, mondván, hogy "ilyen az
élet". A keresztény elveket helyeslik, szépnek tartják, de egyben megvalósíthatatlannak
is. És hogyha egy keresztény életében megvalósulva látják is az elveket, feltételezik,
hogy titokban a keresztény is úgy él, mint ők.
A tanúságtevő keresztény áthatolhatatlan fallal találja szembe magát és hiába érvel
és magyaráz, legfeljebb jóindulatú megértést és sajnálkozást ér el:"Hát igen, így volna
szép!" Mégis próbáljunk meg merészek és bátrak maradni hitünk megvallásában!
PATER PIO ÁLDÁSA HÁZASPÁROKNAK
Áldjon meg benneteket az Úr, és tegye könnyűvé szá-motokra a család igáját! Legyetek mindig jók! Ne feled-jétek, hogy a házassággal olyan nehéz kötelességek járnak,
amelyeken csak az isteni kegyelem könnyíthet: érdemeljétek ki mindig ezt a kegyelmet! És az Úr őriz-zen meg titeket a harmadik és a negyedik nemzedékig!
Urunk, Jézus, Krisztus! Tisztán látjuk, hogy korunkban milyen nagy
szükség van evangéliumod jó magjára, mely termést hozhat az emberi
szivekben. Támogass, és lelkesíts bennünket, hogy ne féljünk tanúságot
tenni a te tanításodről és a te személyedről, hiszen benned mindenki
felismeri az igazságot. Segítsd munkánkat és szolgálatunkat, hiszen
minden növekedés neked köszönhető.
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SZEPTEMBER 23 - 25. ÉVKÖZI VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

SEPT 23 10:00 AM
SEPT 30 10:00 AM

Kéri/ Requested By

Templomunk betegeiért
Javorik Katalin

Javorik és Erdös család

Válaszos zsoltár: Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek.
Énekek: 225-1, 225-5, 139, 140, 143, 306, 195.
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 COLLECTION
September 16th :$ 905.50
Please support your Parish!
In your prayers, please remember these parishioners or relatives and friends of
parishioners who are sick and in need of God’s healing grace:Mr.&Mrs. Szalai
István, Klapka Mihály, Baksay István, Jurasits János, Vajda Rudi, Szabó Ilonka,
Saller Márta, Molnár János, Katona Jenö,
Szabó Terike, Mátyás Károly, Mrs. Maureen Simonyi.

ANNOUNCEMENTS
+We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30 before Mass. All are welcome to pray
with us.
+Today, September 23rd, there
will be a second collection, during
the mass, benefiting the seminarians. Please pray for seminarians and
be generous with your donations.
+On September 30th, everybody is
welcome for coffee after the Mass.
+On October 7th, everybody is
invited for breakfast, after Mass.
+On October 14th, after Mass, the
MHBK is welcoming everyone for
breakfast and a movie presentation,.

+If you would like Father Siklodi to
visit you or a loved one who is ill,
please call the office.
+We ask that if anyone has changed
their address or phone number to
please notify the office.
+For mass intentions, please call or
stop by the office.
+To learn more about our events,
please visit our website at
www.stephenchurch.org

HIRDETÉSEK
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt 1/2 10-től. Mindenkit
szeretettel hívunk a közös imádságra.
+Ma, Szeptember 23-án,a Szentmisén,
második gyűjtés gyűjtés lesz a Szemináriumok javára.Támogassuk és imádkozzunk papi
hivatásokért, jószándékú adományaikat előre
is köszönjük.
+Szeptember 30-án, Szentmise után
sütemény és kávé lesz.
+Október 7-én Szentmise után reggelire
hívjuk a kedves híveket.
+Október 14-én M.H.B.K. videó bemutató
reggelivel egybekötve. Mindenkit szeretettel
várnak.
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodába.
+Vasárnapra és hétköznapra szentmiséket kérhetnek szeretteik emlékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában vagy hívják a templomot.
+ Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy ismerőse beteg és szeretnék, hogy Sándor atya
meglátogassa, jelentsék be az irodában, vagy
hívják a Templomot.
+Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org

Szt. István Magyar iskola és Óvoda/ Bóbita Népi Tànccsoport
időpontok a 2012. õszi/téli félévre:
Szeptember 29. November 10.
Október 13.
December 1. Ünnepi óra (Mikulás)
Október 27.
December 15. Ünnepi óra
November 3.
December 16. Karácsonyi ünnepség

OUR HUNGARIAN
COMMUNITY AND HERITAGE

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK

+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
+If you would like to rent the
Aki szeretné Templomunk Mindszenty terMindszenty Hall for private
mét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze
events, we ask that you stop by
the office at least three weeks be- szán-dékát legalább 3 héttel az esemény előtt
templomunk irodájában, vagy hívja a Temfore the requested date.
plomot.
+The Free Hungarian Reformed
+A Szabad Református Egyház szerettel vár
Church is inviting everybody to a
mindenkit, szeptember 30-án, d.u. 2:30tól
concert, September 30th, from
kezdödö koncertre.
2:30 PM.
+Október 6-án lesz az ezévi "Szüreti mu+On October 6th there will be a
mass from 6 PM, than everybody is latság" melyre a rendezök mindenkit szerettel
hivnak. Este 6-kor szentmise lesz templomunkinvited to attend the Harvest Ball.
ban, majd kezdödik az ünnepi találkozó.
+If you would like to know more
about Hungarian events taking place +Ha szeretne tudni a városunkban történő
magyar eseményekről, programokról, a
in our area, please visit
www.chicagohungarians.com web oldalon
chicagohungarians.com
mindenezekről tájékozódhat.

Szeptember 24. Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe. Velencei bencés szerzetes.
Útban a Szentföld felé Ma-gyarországra vetődik, Szent István király marasztalására
hazánkban telepszik meg. Szent Imre lelki vezetője, bakonybéli remete, majd csanádi
püspök. 1046-ban a po-gány magyarok a később róla elnevezett hegyről a mélységbe taszították.
Szeptember 29. Szent Mihály, Szent Gabriel és Szent Rafael főangyalok ünnepe. A
szellemi teremtmények, Isten angyalai egyben az üdvösség szolgálatában állnak. Isten az Ószövetségben e közvetítőkön keresztül tudatta akaratát. MIHÁLY (neve
annyit jelent: Ki olyan, mint az Isten?) az angyalok feje, a Sátán elleni harc vezére, a
haldoklók védelmezője (ezért ábrázolják szívesek a te-metőkben). GABRIEL (= Isten
hírnöke) az üdvösségterv kezdetének szolgálója, Keresztelő Szent János és Jézus
születésének hírvivője. RAFAEL (= Isten gyógyít) Tóbi-ás könyvében szerepel, mint
a szenvedésben, bajban, betegségben levő ifjú Tóbiás őrizője. Az angyalok léte-zését
és védelmező-őrző szerepüket Jézus is megerősí-tette több kijelentésében.

