
+ We would like to ask our parishion-

ers to please be considerate to others 

when parking in front of our church in 

the handicapped space. This will en-

sure that older parishioners with proper 

permits will get priority. 

+ For mass intentions,  please call or 

stop by the office.  

+ To see more about events  at our 

church,  visit our website at      

www.stephenchurch.org 

 OUR HUNGARIAN COMMUNITY 

AND HERITAGE 

+To all those who would like to  rent 

the Mindszenty Hall for  private 

events, we ask you to stop by the of-

fice with at least  three weeks before 

the requested date. 
+If you would like to know more about 
Hungarian events taking place in our 
area, please visit  
chicagohungarians.com 

+ Kérjük a híveket, hogy a mozgáskorlátozásra 

kijelölt helyet hagyják szabadon azok számára, 

akik jogosultak erre. Illegálisan használt 

mozgássérült papír az új törvény szerint 

$500.00 büntetéssel jár. Legyünk tekintettel fe-

lebarátainkra, akik rászorulnak a Templom 

előtt kijelölt 4 parkoló helyre. Köszönjük 

megértésüket és együttműködésüket!  

+ Templomunk  eseményeit és a fényképeket 

megtekinthetik: www.stephenchurch.org 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 

+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,   

MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!   

Aki szeretné Templomunk Mindszenti ter-

mét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze 

szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt 

templomunk irodájában, vagy hívja a Tem-

plomot. 
+Ha szeretne tudni a városunkban történő mag-

yar eseményekről, programokról, a 

www.chicagohungarians.com web oldalon min-

denezekről tájékozódhat. 

120 éve született MINDSZENTY JÓZSEF Magyarország utolsó Herceg Primása! 
       Ezekben a napokban Magyarország felé fordúl a tekintetünk, ahol magyszabású 

megemlékezéseket tartanak Mindszenty József herceg-primás születése alkalmából. Ma 

velük együtt dobban a mi szivünk is, hiszen "sorstársunk" volt az emigrációban, nemcsak 

az Amerikai nagykövetségen toltott idején, de azútán is szivén hordozta és búzgón láto-

gatta a “szórvány közösségeket "szerte a világban. 

      "Bár a biboros nagylélekkel és bátran viseltre sorsát, mégis, élete nehéz volt - irja - 

az Egyesült Államak akkori budapesti nagykövete, a legnehezebb volt elviselnie, hogy 

megakadályozták abban: azt tegye, olyan gyümölcsöző munkát végezzen, mely nagy 

lelkének, lelki nagyságának megfelelt volna!" 

       Aki olvassa "Napi jegyzeteit" vagy Emlékiratait" felfedezi ennek a nagy léleknek 

belső viódásait, harcát, amely mindvégig "aggodalommal kisérte" nemzetünk sorsát a 

nagy változások forgatagában. 

Emléke legyen áldott! és reméljük, hogy nemsokára Isten kiválasztottjainak és szentjei-

nek sorában tisztelhetjük!  

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


Válaszos zsoltár: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?  

Énekek:  77, 57, 74, 70, 306, 71. 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 
 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2012 
Telephone: (773) 486-1896 

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Fr. Sándor Siklodi 

Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

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,  

Butkovich Adél, Boesze János, Szabó Ilonka, Saller Márta, Molnár János,  

Katona Jenö, Szabó Terike . 

ÁPRILIS 1 -  VIRÁGVASÁRNAP 

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

ÁPR 1 10:00 AM 
VIRÁGVASÁRNAP 

   Mindszenty József bíboros, hercegprímás születésének 120. évfordulója 

ÁPR 5 7:30 PM NAGYCSÜTÖRTÖK—  UTOLSÓ VACSORA MISÉJE 

ÁPR 6 7:30 PM NAGYPÉNTEK 

ÁPR 7 7:30 PM NAGYSZOMBAT– URUNK FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPE 

ÁPR 8 10:00 AM  
   HÚSVÉT 

Templomunk híveiért  

MISSION  STATEMENT 
St. Stephen King of Hungary Church serves the spiritual needs of all 
Catholics in our neighborhood, regardless of ethnicity, and also wel-
come all Hungarians who want to pray in their language and keep 
their cultural traditions alive! 

PARISH  COLLECTION          March 25th : $ 981.00   

Maint. coll.:$ 25.00                    Hall renting:$ 975.00  
   Easter flower: $535.00        Please support our Parish!    

       ANNOUNCEMENTS  

+ During Lent, every Sun-

day before mas, we’ll pray 

the Statins of the Cross. 

All are encouraged to 

come. 

+Today we commemorate 

the 120th anniversary of 

Cardinal József Mindszenty’s 

birth.After the mass, everybody is 

welcomed for breakfast.  

+ ON HOLY THURSDAY, 

GOOD FRIDAY, AND 

SATURDAY: All worship will 

begin at 7:30pm. 

+April 6: Second Collection for the 

Holy Land. 

+ If anyone would like to order 

Easter flowers to commemorate their 

loved ones, we ask that you please 

use the designated envelopes.  The 

cost of the flowers are $10.  Let’s 

make our church beautiful for the 

Easter Season! 

+ April 15: M.H.B.K video presenta-

tion with breakfast, all are welcome. 

+ The 2010 charitable contributions 

statement for your taxes are avail-

able in the office. Please call the of-

fice if you would like to have it 

mailed out to you. 

+ Those wishing to schedule a con-

fession, please contact Fr. Siklodi. 

+We ask that if anyone has changed 

their address or phone numbers to 

please notify the office. 

    HIRDETÉSEK 

+A nagybőjti időszak alatt minden 

vasárnap KERESZTUTAT járunk Sán-

dor atya vezetésével a Szentmise előtt. 

Mindenkit hívunk a közös imádságra.  

+Ma a  Szentmise keretében 

megemlékezünk Mindszenty József 

bíboros,  hercegprímás születésének -

1892.márc. 29- 120. évfordulójáról. Mise után 

reggelire hívjuk a kedves híveket. 

+ NAGYCSÜTÖRTÖK, NAGYPÉNTEK, 

NAGYSZOMBAT: A szertartás ezeken a 

napokon este 7:30-kor kezdődik. 

+ Április 6 Nagypéntek: 2. gyűjtés a Szentföld 

javára 

+Aki szeretne szerettei emlékére húsvéti virágot 

fizetni, kérjük használják erre a célra kijelölt 

borítékot. Tegyük széppé, ünnepélyessé tem-

plomunkat a Húsvéti ünnepekre!  

+Április 15 M.H.B.K. videó bemutató reggelivel 

egybekötve. Szeretettel várnak mindenkit. 

+Április 22-én, a Szentmise után EGYHÁZ-

TANÁCS gyűlés lesz, kérjük a tagok pontos meg-

jelenését.  

+ Adóbevalláshoz szükséges adománypapírt 

egyéni kérésre nyomtatunk és postázunk, amenny-

iben erre igény van. Kérjük, hívják a templomot, 

vagy Szentmise után jelentkezzenek az irodában 

+ Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy ismerőse 

beteg és szeretnék, hogy Sándor atya megláto-

gassa, jelentsék be az irodában, vagy hívják a 

Templomot.  

+ Gyónásra lehet jelentkezni, kerjük hívják Sándor 

atyát időpont egyeztetésre.  

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 

megváltozott, jelentse be az irodába. 


