
 

           Mindszenthy látogatásával kapcsolatos emlékek és tárgyak  
     Ez év április 16-án, délelőtt 10 órától, Chicagóban lesznek a Debreceni TV 
munkatársai,  és a Szt. István Katolikus templomban olyanokkal szeretnének interjút 
készíteni, akik a 70-es évek elején részt vettek a Bíboros fogadásában, Chicagói 
látogatása alkalmából. Beszélgetni szeretnének olyan egyénekkel, akik valamilyen módon részt 
vettek ezen a rendezvényen, szívesen megosszák tapasztalataikat, élményeiket.   
 
        A Szt. István Templom, ahol az esemény megtörtént, több ehhez fűződő tárgy őrzője, de e mellett 
keresnek, és szívesen fogadnak privát kézben levő tárgyi anyagot  is.   

                                    Húsvéti meghívó 
A Szent István Magyar Iskola és Néptánccsoport, zenés, hagyományőrző  
húsvét délutánjára, vasárnap, április 20-án, a szentmise után. A gyerekek 
tavaszi, húsvéti versekkel, énekekkel, és locsolással fogadják a kedves 
vendégeket! A NYUSZI MEGLEPETÉSSEL VÁRJA A GYERMEKEKET!   
Belépő: $15,- Gyerekeknek $ 5.   Jelentkezni lehet:  

        Szabó Zitánál a 847-740-4478 és Mocsán Ilikénél a  773-736-9156    telefonszámokon.  

   Szt. István Magyar Iskola időpontok a 2014 tavaszi félévre:                                                                             
              - Április 26           -  Május 3 és 17(évzáró bál)  

                        NAGYHÉT ! 
        A  N a g y h é t  Jézus diadalmas jeruzsálemi-bevonulásának emlékével 
kezdődik. Hat nappal Húsvét előtt (VIRÁGVASÁRNAP) pálmákat lengetve 
köszöntjük mi is Krisztust, a Messiás: HOSZANNA A MAGASSÁGBAN! 
A Nagyböjti-Szentidőben lelkünket bűnbánattal- és jótettekkel már 
előkészítettük: most pedig egész Egyházunkkal együtt lélekben előre átéljük 

Urunk szenvedését- és feltámadását: követjük keresztútján, hogy feltámadásának is követői- 
és részesei lehessünk. Az Ő útja a mi utunk is, az Ő keresztje a mi keresztünk is: IGY LESZ 
FELTÁMADÁSA A MI FELTÁMADÁSUNK IS! Isten napjainkban is ezt kéri tőlünk: 
hogy életünket is áldozzuk fel testvéreinkért, szeressük őket mindvégig, hogy Krisztussal 
együtt mi is elmondhassuk: "BETELJESEDETT!"     A Mai Virágvasárnapi Evangélium 
is:  A PASSIÓ, Krisztus szenvedéséről szól (Mt 26,14- 27,54). 
     A NAGYHÉT első három napján a HÚSVÉT ELŐTTI ESEMÉNYEK (Jézus Betániában 
Lázárnál- és testvéreinél, Júdás árulásának megjövendölése, ill. az utolsó vacsora) az 
evangéliumok témái. (Mt 26,14 - 25). 
     NAGYCSÜTÖRTÖK: Délelőtt "Olajszentelési mise" a püspökök központi székesegy há-
zában. Este Szentmise az Utolsó-Vacsora (Első-Szentmise) emlékére. Éjjel Szentségimádás. 
        NAGYPÉNTEK: JÉZUS KRISZTUS KERESZTHALÁLA! 
Kersztút- és Esti-liturgia. Szentségimádás külön kijelölt helyen. 
        NAGYSZOMBAT: Imádkozás a Szent-Sirnál! 
Éjszaka: HÚSVÉTI-VIGILIA! Tűzszentelés, Húsvéti-Gyertya megáldása, Örömének 
(Exultet), Igeliturgia, Olvasmányok, DICSŐSÉG, ÜNNEPÉLYES ALLELUJAH! 
Húsvéti-Evangélium, Vizszentelés! Majd Húsvétvasárnap a Húsvéti-Ünnepi-Étkek 
szentelése.(Sonka, tojás, kalács, stb.) 
       MAGYAR HÚSVÉTOT ÉS MAGYAR FELTÁMADÁST VÁRVA, ÁLDOTT 
HÚSVÉTOT KIVÁN:    János atya. 

 



 

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and 

friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace: 

Szalai Erzsébet, Baksay István, Vajda Rudi, Saller Márta, Mrs. Maureen 

Simonyi, Mátyás Károly, Szukitch Margit, Szabó Terike, Mákos József. 

   Válaszos zsoltár: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? 
    Énekek: 77, 57, 74, 70, 306, 71. 

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 lan-
guage and keep their cultural traditions alive! 

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

Apr 13 10:00 AM       Stefanec Ludvig és Ana             Stefanec Család  

Apr 17   7:30 PM NAGYCSÜTÖRTÖK 

Apr 18   7:30 PM NAGYPÉNTEK 

Apr 19   7:30 PM NAGYSZOMBAT 

Apr 20 10:00 AM 
         HÚSVÉT       

    Templomunk híveiért  

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2014 
Telephone: (773) 486-1896                                                            

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Nicholas Desmond 

Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

  ÁPRILIS 6 - VIRÁGVASÁRNAP 

PARISH  COLLECTIONS         

April 6th: $ 671.00 

Maint. Collection:$ 90.00  

Easter flower collection: $ 105.00 

Easter collection: $ 100.00  
Please support your Parish! 

 Imádkozzunk Mindszenty József bíboros-hercegprímás,  

esztergomi érsek boldoggá avatásáért!  

 

ANNOUNCEMENTS  
+During Lent, every Sunday be-
fore mass at 9:30, we’ll pray the 
Stations of the Cross. All are en-
couraged to come.  
+Those who 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!  
+On April 27th, there will be a 
hot breakfast after the mass, 
then Finance council meeting 
for all council members. 
+We celebrate Mothers Day on 
May 4, with a program by the 
Hungarian School and Bóbita  
dance group, after mass, fol-
lowed by lunch. 
+We ask that if anyone has 
changed their address or phone 
number, 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 
+Nagybőjtben, vasárnap 1/2 10-től keresztutat járunk. 
Mindenkit várunk a közös imádságra, kövessük mi is 
Jézust a szenvedés útján.  
+Kőszönet az önkénteseknek, akik résztvettek a Tem-
plom / Templom környékének tavaszi nagyta-
karításában. Isten fizesse meg áldozatos munkájukat!
+Ma, folytatódik a lelkigyakorlatos hétvége. 
Templomi lelkigyakorlaton lesz: keresztút járás, 
szentírás olvasás-beszélgetés, rózsafüzér, szentség-
imádás. Készüljünk fel lelkileg Egyházunk legna-
gyobb ünnepére,  HÚSVÉTRA. Szeretettel hívunk 
mindenkit a közös elmélkedésre.  
+Húsvéti virágot lehet rendelni szeretteink részére, 
ára: $10.00 Tegyük széppé, ünnepélyessé templomun- 
kat Húsvét szent ünnepére.  
+Nagycsütörtökön , a Szentmise után, szeretettel 
hívjuk a megjelenteket egy tál levesre, az utolsó 
vacsora emlékére.  
+Húsvéti szentgyónást magyarul elvégezhetik a 
Szentmise előtt, vagy a megbeszélt időpontban.  
+Április 27-én Szentmise után meleg reggelire várjuk 
a kedves híveket, majd pénzügyi tanács gyűlés, melyre 
kérjük a tagok pontos megjelenését. 
+Május 4-én ANYÁK NAPJÁT ünnepeljük. 
Szentmise után a Magyar Iskola/óvoda és a Bóbita 
táncsoport köszöntője, azután ünnepi ebéd.Részletek a 
szórólapon olvashatók. Jegyek elővételben már 
kaphatók, jelentkezzünk minél hamarabb!  
+Május 11- Reggelivel várjuk a híveket Szentmise 
után. 
+Május 17- Tulipános Bál az Iskola/óvoda és Bóbita 
tánccsoport rendezésében, amelyen a TESÓK együttes 
lép újra fel. 
+Május 18 - Süteményt és kávét szolgálunk fel. 
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma meg-
változott, jelentse be az irodába.  
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik 
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
 
+Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekin-
thetik: www.stephenchurch.org  

+For those parishioners who 
cannot attend mass regularly, 
at GiveCentral.org,  donations 
could be offered to our church 
and to St. Stephen Hungarian 
School, as a one time or peri-
odically, with a credit card or 
from a bank account. 

http://www.stephenchurch.org
http://www.stephenchurch.org/
file:///C:/Users/Monica/Desktop/GiveCentral.org

