
                                 A Szentírás vasárnapja! 

         Minden esztendőben Szent Jeromos ünnepe kapcsán a 

Szentírásra tereli a figyel- münket és arra szolit fel, hogy  

olvassuk, és elmélkedjünk Jézus üzenetéről. 

         A II-ik vatikáni zsinat a korábbinál is nagyobb figyelmet és 

jelentőséget szentel a Bibliának, annak olvasására és a róla való 

elmélkedésre. A zsinat egyik kiemelkedő dokumentuma a “DEI VERBUM” kezdetű 

konstitúció összefoglalja egyházunk tanítását az isteni kinyilatkoztatásról és a Szentírás-

ról. Többek között hangsúlyozza:”Mivel Isten a Szentírásban emberek által emberi 

módon beszelt, - a Szentírás magyarázójának – hogy megérthesse, mit akart velünk 

közölni Isten, meg kell vizsgálnia, hogy a szent írok mit akartak mondani, és szavaik ál-

tal mit akart kinyilatkoztatni. Azonban a szent írok szándékának kiderítése végett egye-

bek közt ügyelni kell az irodalmi műfajokra is!” 

           A Szentírás Isten szava az emberhez. Ezért pontosan figyelni kell a Lelek 

indításaira és nem szabad a Szentírást önkényesen értelmezni, hanem úgy, ahogy azt az 

Egyház tanítóhivatala elénk tárja. Amennyiben eltérünk az Egyház hivatalos tanításától 

es úgy próbáljuk Isten szavat tanítani és magyarázni, könnyen a tévedések zűrzavarába 

süllyedhetünk, pedig “Isten szava átható”. 

           Ne szégyelljük kezünkbe venni Isten nekünk küldött üzenetét, a Szentírást! 

Engedjük, hogy szívünket átjárja szelleme, hogy a világ nagy forgatagában el tudjunk 

igazodni Jézus örök-érvényű szavai révén. 

         ASSISI SZENT FERENC 
         Az Egyház történelmének egyik legkrisztusibb szentjét ünnepeljük október 4-én, 

csütörtökön.  

         Assisiben született 1182-ben olyan családból, ahol el-sődleges volt az anyagi jólét és 

annak gyarapítása. Egy akkor jóléttől elkápráztatott világ közéletre 

veszélyes eretnekségeket produkált (albigensek, katharok). Ekkor 

választotta ki a Gondviselés Assisi városából Ferencet. Megtért és  

Istennek szentelte életét. Döntő jelentőségű esemény volt életében 

1209 Szent Mátyás ünnepe. A krisztusi szegénység lelkiségének hőse 

lett. Szerette ezt az Isten teremtette szép világot (Naphimnusz). Jézus 

Urunk emberi életének hiteles közvetítőjeként, (greccó-i  karácsony) 

Krisztus sebeit hordozta testén. A kolduló rendek szellemiségével, is-

mét útjára indult a világban szeretetre építő és örökkévalóság felé 

törekvő keresztény lelkiség.  1226. október 3-án halt meg, és két év 

múlva már szentté avatták.  

         Milyen jó lenne ma egy szent Ferenc ennek a mai, aranyborjú előtt hódoló világnak. 

Assisi Szent Ferenc, könyörögj érettünk! 

Válaszos zsoltár: Az Úr végzései igazak, megvidámítják a szívet. 

Énekek: 230-1, 230-4, 118, 150, 306, 181. 
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SZEPTEMBER 30 - 26.  ÉVKÖZI  VASÁRNAP  
 SZENTIRÁS VASÁRNAPJA       

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

SEPT 30 10:00AM  Javorik Katalin             Javorik és Erdös család 

OCT 5  6:00 PM              Wimpffen Jozsef                             Család   

OCT 6  6:00 PM Somenek Julia felgyógyulásáért  Ollósi Mária és Szukichs Margit 

OCT 7 10:00AM           Simovic Margit                        Simovic család 

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. 

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 23rd :$ 487.00                              Seminary Collection: $ 126.00 

Private event hall renting : $ 500.00                 Please support your Parish!   



ANNOUNCEMENTS  

+We will be praying the rosary 

every Sunday morning at 9:30 be-

fore Mass. All are welcome to pray 

with us. 

+Today,  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. 

+On October 21st, Mass will be at 

11A.M. and will be followed by 

breakfast. For the anniversary of the 

Hungarian revolution, we will have 

the Consul General of Hungary 

from New York as a guest speaker. 

+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 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 reg-

gelivel egybekötve. Mindenkit szeretettel várnak. 

+Október 21-én, 1956 hőseire emlékezünk. 

SZENTMISE 11:00 AM Szeretettel hívunk MIN-

DEN EGYESÜLETET az ünnepi bevonulásra. 

Reggeli után rövid programmal emlékezünk 56 ál-

dozataira. Ünnepi szónokunk a New York-i Főko-

zul Úr lesz, a megemlékező beszéd után felesketi 

az új magyar állampolgárokat. Mindenkit szeretet-

tel hívunk és várunk a megemlékező napra. 

+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 

megváltozott, jelentse be az irodába. 

+Vasárnapra és hétköznapra szentmiséket kérhet-

nek szeretteik emlékére. Kérjük jelentkezzenek az 

irodában vagy hívják a templomot. 

+ Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy ismerőse 

beteg és szeretnék, hogy Sándor atya megláto-

gassa, 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: 

                                 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 

 

+If you would like to rent the 

Mindszenty Hall for private 

events, we ask that you stop by 

the office at least  three weeks be-

fore the requested date. 

+The Free Hungarian Reformed 

Church is inviting everybody to a 

concert, today September 30th, 

from 2:30 PM. 

+On October 6th there will be a 

mass from 6 PM, than everybody is 

invited to attend the Harvest Ball. 

+If you would like to know more 

about Hungarian events taking place 

in our area, please visit 

chicagohungarians.com 

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 

+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,   

MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!   

Aki szeretné Templomunk Mindszenty ter-

mét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze 

szán-dékát legalább 3 héttel az esemény előtt 

templomunk irodájában, vagy hívja a Tem-

plomot. 

+A Szabad Református Egyház szerettel vár 

mindenkit,ma, szeptember 30-án, d.u. 2:30tól 

kezdödö koncertre. 

+Október 6-án lesz az ezévi "Szüreti mu-

latság" melyre a rendezök mindenkit szerettel 

hivnak. Este 6-kor szentmise lesz templomunk-

ban, majd kezdödik az ünnepi találkozó.  

+Ha szeretne tudni a városunkban történő  

magyar eseményekről, programokról, a 

www.chicagohungarians.com web oldalon  
mindenezekről tájékozódhat. 

+Aki szeretné válalkozását hirdetni és 

ezáltal a tudósitó nyomtatásának 

költségeit   támogatni, kérjük jelentkez-

zen az irodában. 

+If you would like to advertise your 

business and help reduce the costs of 

our weekly  bulletin, please stop by the 

office for more information. 

+Az Egyháztanács és Pénzügyi Bizottság közös gyűlést tart szombaton, 

október 13-án, d.u. 1 órakor. Kérjük a tagok pontos megjelenését. 
+Templomunk minden önkéntes dolgozójának a szabályzat szerint, kötelező részt 

venni a’’virtus” programon. Ezért, külön a templomunk önkéntesei részére, november 

10-én, d.u. 130-tol, a Szt. Aloysius templomnál tartanak egy ilyen programot. A követ-

kező web link-en lehet bejelentkezni https://www.virtusonline.org/virtus/

reg_list2.cfm?theme=0 

http://www.stephenchurch.org
http://www.stephenchurch.org/
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