
SZENTJEINK  

Aug. 14  Szt. Maxiliam Kolbe   Lengyel ferencesrendi minorita szerzetes, vér-

tanú. 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 rend-

társával 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 vál-

lalta a halált, Nagyboldogasszony vigiliáján  halt meg. 1971-ben boldoggá, 1982-

ben szentté avatták. 

 

AUGUSZTUS 15  MÁRIA MENNYBEVÉTELE, NAGYBOLDOGASSZONY 

ÜNNEPE 

Aug. 15-e Nagyboldogasszony napja az egyházi év 

legnagyobb Mária ünnepe. A Nagyboldogasszony el-

nevezés kizárólag a magyar nyelvben, magyar 

szóhasználatban létezik, az Egyház ezt a napot hivata-

losan Szűz Mária mennybevételeként ünnepli. Magyaror-

szágon Szt. István király még uralkodása alatt ünneppé 

avatta aug 15-ét, Nagyboldogasszony napját. Élete végén 

a beteg király ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz 

Máriának, és ő maga 1038-ban ezen a napon halt meg.  A 

felajánlás a maga nemében páratlan a világon, a közjog-

ban is érvényesült a magyar történelen folyamán a Regnum Mariánum eszme, 

mely szerint Magyarország Mária országa.Kötelező ünnep. 

Óh  szeplőtelen Szűz! Isteni kegyelem anya Maria! Betegek 

üdítése, bűnösök menedéke, szomorúak vigasza! Te ismered a 

mi bajainkat s szenvedéseinket. Bizalommal járulunk hozzád, 

hogy kegyeidben részesüljünk. Hallgasd meg könyörgéseinket, 

óh édes menyei Anyánk! Ámen. 

Válaszos zsoltár:  Magasztaljanak téged a népek, Istenünk,   

                                                                         magasztaljanak az  összes nemzetek. 

 Énekek:  222-1,222-5-6,196,Ave Maria,306,O Nagyasszony 
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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! 

AUGUSZTUS 14 -  ÉVKÖZI  20.  VASÁRNAP 

PARISH    

COLLECTION: 

Aug 7th:  
          $ 837.01 

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

AUG14 10:00 AM Ollósi Sándor       felesége Ollósi Mária és Családja 

AUG  21 11:00 AM Templomunk híveiért 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0PDoYD_BkZOmFMA7GmjzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=12pmniiai/EXP=1313240959/**http%3a/festmenyek.csicsada.fotoalbum.hu/viewpicture/pictureid/5692302


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, Szabó Terike  

                   OUR PARISH 

+ We will be praying the rosary 

every Sunday morning at 9:30 before 

Mass.  All are welcome to pray with 

us. 

+Fr. Sandor  is on vacation and we 

welcome again Fr. Adam, who is 

celebrating the mass for us. For 

any problems and needs, call the 

office and leave a message. 

+Those who are traveling over the 

summer could find information 

about church locations and mass 

times at:http://masstimes.org. 

Don’t forget to support our church 

and send in your donations. 

+Today, after the mass, everybody 

is welcomed for breakfast. 

+On August 21st, we’ll cellebrate 

St. Stephen’s Patron’s Feastday. 

Mass will be at  11:00AM, followed 

by lunch.Please make your 

reservations in time and mail in 

your checks by August 19th. 

+On Aug. 28th, there will be a 

second collection, benefiting the 

missions. 

+Those wishing to have a mass said 

for a loved one should notify the 

office by phone or in person.  

+Please remember in your prayers 

Fr. Kamp, who’s been sick and was 

in the hospital. 

TEMPLOMUNK 

+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 

Szentmise előtt 1/2  10-től, mindenkit hívunk a 

közös imádságra. 

+Sándor atya szabadságon van, így a mai  vasár-

napi Szentmisét is, Ádám atya szolgáltatja a 

híveknek. Szeretettel köszöntjük  ismét Ádám 

atyát, Isten hozta körünkben! Bármiféle dologgal 

kérjük hívják az irodát, vagy hagyjanak üzenetet 

és visszahívuk önöket. 

+Nyári időben nincs vakáció vagy szünet, 

mindenkinek 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 támogatásáról sem és küldjük be 

adományainkat. 

+Ma, a Szentmise után reggelire hívjuk a híveket 

+Aug. 21 Szt István búcsú, ünnepi Szentmise 

11 ó-kor lesz bevonulással, mise után ünnepi 

ebéd. Kérjük mielőbb vegyék meg az ebédje-

gyet, csekket jelntkezésükkel együtt, kérjük 

Aug.19-ig küldjék el a Templom címére. Szól-

janak barátaiknak, ismerőseiknek! Ugyan 

azon a napon, templomunk Egyháztanácsa 

felújítási választást tart.  

+Aug. 20-án ebéd előkészítés, rendezkedés lesz 

Templomunknál, várjuk a kedves hívek de 

főleg a fiatalok, fiatal szülők - cserkészek, mag-

yar iskola - segítségét. Időpont: Reggel 9 óra. 

Előre is köszönjük önzetlen munkájukat! 

+Régi Temlomtagunk Czike Eszter Aug. 10-én meg-

tért Teremtőjéhez. Emlék miséje Szeptemberben 

 lesz. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak. 

Nyugodjék békében! R.I.P.  

Aug. 28  Missziós Vasárnap, 2 gyűjtés lesz a 

Missziók javára. 

+Imádkozzunk Kamp atya mielőbbi teljes felé-

püléséért. 

+Vasárnapra és hétköznapra szentmiséket kérhetnek 

szeretteik emlékére. Kérjük jelentkezzenek az 

irodában vagy hívják a templomot. 

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 

megváltozott, jelentse be az irodába.  

+ Templomunk  eseményeit és a fényképeket meg-

tekinthetik: www.stephenchurch.org 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 

+ Ha szeretne tudni a városunkban történő magyar 

eseményekről, programokról, a 

www.chicagohungarians.com web oldalon mindenezek-

ről tájékozódhat. 

+We ask that if anyone has 

changed their address or 

phone numbers to please no-

tify the office. 

+ To see more about events  

at our church,  visit our 

website at 

www.stephenchurch.org 
 

OUR HUNGARIAN COM-

MUNITY AND HERITAGE 

+ If you would like to know 

more about Hungarian events 

taking place in our area, 

please visit  

www.chicagohungarians.com  

for more information! 

 A XXVI. Ifjúsági Világtalálkozót 2011. augusztus 16. és 21. között Spanyolország 

fővárosában Madridban rendezik meg. A téma ezúttal Szent Pál gondolata:”Verjetek benne 

gyökeret, épüljetek rá és erősödjetek meg a hitben." (Kol 2,7).Spanyolország már másodszorra 

ad otthont a találkozónak: az első ilyen rendezvényre 1989-ben Santiago de Compostelában került 

sor. 

     Az Ifjúsági Világtalálkozó a Katolikus Egyház által szervezett nemzetközi esemény, amelyre a 

világ minden tájáról érkeznek katolikus és más felekezethez tartozó fiatalok. A két-, illetve 

háromévente megrendezett rendezvény középpontjában a Szentatya és a vele való találkozás áll. 

     Az ifjúsági világtalálkozók története 1984 virágvasárnapjáig nyúlik vissza, amikor II. János Pál 

pápa Rómába hívta a fiatalokat, hogy együtt ünnepeljék a megváltás évének lezárását. A fiatalok 

lelkesedése óriási volt, a résztvevők száma pedig minden várakozást felülmúlt. 1985-ben a pápa 

levelében a világ minden fiatalját meghívta egy találkozóra, majd hivatalosan is kezdeményezte az 

ifjúsági világnapok megünneplését. Ez a meghívás arra ösztönzi a fiatalokat, hogy hitüket 

egymással megosszák és közösen ünnepeljék, és közösen gondolkozzanak azon a témán, amelyet 

a pápa minden ifjúsági világtalálkozó előtt  

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

