
 

SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE: 

NAGYBOLDOGASSZONY  

Augusztus 15-én, csütörtökön ünnepeljük 

Nagyboldogaszszony ünnepét (Parancsolt 

ünnep). Az ősegyházig visszanyúló hagyomány 

úgy tartja, hogy a megváltó édesanyjának – hite 

jutalmaként – nem kellett a sírban várnia Jézus 

világ végi eljöveteléig, hanem halála után Isten 

rögtön föltámasztotta és magához emelte a 

menny-be. A nép jámborságban és évszázadokon 

át öröklődő nézetét XII. Piusz pápa emelte 

dogmai rangra 1951-ben a Fulgens corona 

kezdetű bullájában. * Ezen a napon hitünknek azt 

a titkát ünnepeljük, hogy a Szűzanyát földi 

életének befejezése után Isten egyedülálló 

módon megdicsőítette azzal, hogy testét is az 

égbe emelte. A Szűz anyának ez az ünnepe azt 

jelzi számunkra, hogy a feltámadás után 

testünknek is része lesz az örök boldogságban. * 

Rendkívül gazdag a Boldogságos Szűz Mária 

szerepe magyar kereszténységünkben.  

SZENTJEINK 

Aug. 14 Szt. Maxiliam Kolbe Lengyel ferencesrendi minorita szerzetes, vértanú. 

Szegény család gyermekeként 1894-ben született Lengyelországban. 1907-ben a 

rendben a Maximilian nevet kapta. 1918- ban szentelték pappá. Misszióskénnt több 

évig dolgozott Japánban. 1939-ben a Gestápó 40 rendtársával együtt letartóztatták, 4 

hónapig volt börtönben.Németellenes rádióműsort sugárzott, lengyel zsidókat, ukrán 

üldözötteket bujtogatott, őjból börtönbe került, majd az aushwitzi koncentrációs 

táborba került. Egy családapa helyett önként vállalta a halált, Nagyboldogasszony 

vigiliáján halt meg. 1971-ben boldoggá, 1982-ben szentté avatták.  

 

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

 Aug 11 10:00AM 
    Fr. Siklódi Sándor       Szt. István Király  

                                         Egyházközség hívei 

 Aug 18 11:00AM Templomunk búcsúja        Templomunk híveiért 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2013 
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 

  AUGUSZTUS 11 - ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP  

Válaszos zsoltár: Boldog az a nemzet, melyet  

       Az Úr örökségül választott magának. 

Énekek: 225-1, 225-5, 142, 151, 306, 183 

                 

MISSION  STATEMENT 

St. Stephen King of Hungary Church 

serves the spiritual needs of all Catholics 

in our neighborhood, regardless of  ethnic-

ity, and also welcome all Hungarians who 

want to pray in their language and keep 

their cultural traditions alive! 

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, Baksay István, Vajda Rudi,Jurasits 

János,  Saller Márta, Mrs. Maureen Simonyi, Mátyás Károly, 

Somenek Juliska , Szukitch Margit 

PARISH  COLLECTIONS         

August 4th: $1,100.00  

Maint. collection: $120.00 

In Mem. Edit Javorik: $1,380.00 

Please support your Parish! 

May God bless your generosity! 



 

ANNOUNCEMENTS  

+We will be praying the rosary 

every Sunday morning at 9:30 be-

fore Mass. All are welcome to 

pray with us. 

+Fr. Siklódi’s funeral will be held 

in Cleveland at his parish, St. 

Emeric’s Church. Vespers to be 

held August 25 at 3pm, with a 

wake until 9pm the same day. The 

funeral will take place August 26, 

after the 10:00 am mass that is 

offered for his soul. May he rest 

in peace! 

+On August 18th, we’ll 

celebrate St. Stephen’s Feast 

Day. Mass will be at 11:00AM, 

followed by lunch. Please mail 

your check by Aug. 15.  

NO TICKET SALES at the 

event. We accept gift items for 

the raffle. 

+Aug. 15: The Assumption of 

Mary, Holy Day of Obligation. 

+Breakfast will be served after 

mass today. 

+Those who are traveling over 

the Summer can find information 

about church locations and mass 

times at:http://masstimes.org. Do 

not forget to support our church 

and send in your donations. 

+We ask that if anyone has 

changed their address or phone 

number to please notify the of-

fice. 

HIRDETÉSEK 

+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 

Szentmise előtt 1/2 10-től. Mindenkit szeretettel 

hívunk a közös imádságra. 

+Szomorúan adtuk hírül a híveknek és Chicagó 

magyarságának volt plébánosunk,  Siklódi Sándor 

atya halálhírét. Most kaptuk az értesítést a te-

metésre vonatkozólag:  Aug. 25-én Vasárnap dé-

lután 3ó-tól Vesperást - Esti dicséret - tartanak a 

Szent Imre templomban (Cleveland), azután  este 

9 ó-ig vehetnek búcsút a St. Imre templom plé-

bánosától, Siklódi Sándor atyától,  szintén a tem-

lomban. Temetése Aug. 26-án a 10 órási gyász-

mise után lesz. Az örök világosság  fényeskedjék 

neki, nyugodjon békében! 

+Augusztus 18-án—SZT. ISTVÁN KIRÁLY 

TEMPLOM BÚCSÚJA. Szentmise 11 órakor. 

Kérjük kedves híveket aug. 15-ig küldjék be a 

csekküket. Helyi jegyárusítás NEM LESZ. 

Ajándék tárgyakat a sorsoláshoz hálásan 

elfogadunk. 

+Augusztus 15: Nagyboldogasszony Ünnepe, 

Mária mennybevétele.  Kötelező szentmise 

minden hívő részére. 

+Ma reggel sütemény és kávé lesz mise után. 
+Nyári időben nincs vakáció vagy szünet, minden-

kinek kötelező az Úr napját megszentelni. Azok 

részére akik utaznak, a http://masstimes.org web 

oldalon található információ a templomok és 

szentmise időpontról. Ne feledkezzünk el pedig a 

templomunk támo-gatásáról sem és küldjük be 

adományainkat. 

Kellemes nyári pihenést kivánunk mindenkinek! 

 

 

+For mass intentions, please call or 

stop by the office. 

+To learn more about our events,  

please visit our website at 

www.stephenchurch.org 

+St. Stephen King of Hungary Par-

ish joined GiveCentral.org, where 

donations could be offered to our 

church and to St. Stephen Hungar-

ian School, as a one time or peri-

odically, with a credit card or from 

a bank account. 

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 before the re-

quested date. 
+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 termét ren-
dezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát le-
galább 3 héttel az esemény előtt templomunk 

irodájában, vagy hívja a Templomot. 
+Ha szeretne tudni a városunkban történő magyar 
eseményekről, programokról, a 
www.chicagohungarians.com web oldalon  
mindenezekről tájékozódhat. 

+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik 

elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 

+Templomunk eseményeit és a fénykpeket  

megtekinthetik:  www.stephenchurch.org  

+Lehetőség nyílt azok részére akik ritkábban 

tudnak templomba járni, de szívűkön viselik a 

templomunk sorsát, ezentúl adományozhatnak 

templomunk és az Szt. István Magyar Iskola 

részére a GiveCentral.org web oldalon, hitel 

kártyáról vagy bank számláról, egyszeri vagy 

rendszeres adományokat ajánlani. 

A Szt. István Magyar Iskola és a Bóbita Néptánc 
Csoport szeptember 8-án tartja az évnyitóját szent-
misével és ebéddel összekötve. Szeretettel hívnak és vár-
nak mindenkit. Az első tanítási nap, következő héten, 
szombaton, szeptember 14-én lesz.  
A bejelentkezési lap az iskolába letölthető a www.stephenchurch.org  
és kérjük küldjék el a magyariskola@stephenchurch.org címre. 

Részletekért, kérjük írjanak az iskola címére.  
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