
 

                       ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP     

Jézus Krisztus az Utolsó Vacsorán (Első Szentmisén) alapitotta az 

Oltáriszentséget (Eucharisztiát) -a kenyér és a bor kettős tapasztalati 

valóságában-  és igy lett örök életünk étele és itala. És ez már nem 

"Ószövetségi-Áldozat!" 

Ezért, amikor a misét celebráló pap az úrfelmutatás (átváltoztatás) első 

részében fölmutatja a fehér ostyát, Jézus jön hozzánk valóságosan, ugyanúgy, mint 

a betlehemi-éjszakában. "Az Ige megtestesült Názáretben, … Itt vagyon elrejtve 

kenyérszinben!" énekeljük szép 18.sz. karácsonyi-énekünkben. 

Jézus a kenyér- és a bor szinében (tapasztalati valóságában) áldozatként maradt 

közöttünk az Oltáriszentségben. A vérét ontotta egyetlen- és örök áldozatában és 

jelenvalóvá tette azt örökre szentségi formában. Igy mi is a szentáldozásban az is-

tenségében- és emberségében feltámadt, ma is élő Jézus Krisztust vesszük magunk-

hoz! Szentséges Teste- és Vére örök életünk- és jövendő föltámadásunk J e l e ! Igy 

a  miséző pap az apostoli folyamatosságot (successio apostolica) képviseli. És 

amikor részt veszünk a szentmisén, függetlenül az azóta eltelt kétezer évtől, mi is 

jelen vagyunk az utolsó vacsorán, amikor Krisztus legyőzte a bűnt- és legyőzte a 

halált és megnyitotta előttünk örök országát! 

Evangéliumi tanitása szerint, ha elfogadjuk az Atyától kapott Mennyei-Kenyeret (Jn 

6,32) akkor hittel Magát az Atyától kapott Egyszülött-Fiút fogadjuk el! (Jn 3,16), 

aki számunkra Maga az ÖRÖK ÉLET KENYERE! (Jn 6,35-54). Igy 

az  ÚJSZÖVETSÉG A LÉTEZÉS ÚJ CSODÁJA: "Én az Atyában vagyok, ti énben-

nem, én pedig tibennetek!" (Jn 14,20). És Jézusnak ez az életadó- és magát ételként 

adó szeretete, ősképe minden földi szeretetnek, amely semmihez sem mérhető 

(mérhetetlen!) és semmihez sem hasonlitható, fölötte áll minden szeretetnek, és 

amely mintája-, forrása-, megszentelője- és éltetője minden földi szeretetkapcsolat-

nak is! 

Kérjük a Mennybe Fölvett Szűzanyának (Nagyboldogasszonnak)-, és Szent István 

Királyunknak is közbenjárását, hogy Krisztus Szent Testének- és Szent Vérének 

magunkhoz vétele továbbra is erősitsen minket földi életünkben és annak végén el-

jussunk mindannyian égi országának örök asztalához.   

  A m e n !  

            

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

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

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Maciej Galle 

Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

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! 

Válaszos zsoltár: Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr!  

Énekek: 222-1, 222-5-6, 196, 184/B, 306, Oh, Nagyasszony 

. 

AUGUSZTUS 16 - ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP     

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and  
friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace:  
Baksay István, Vajda Rudi, Mátyás Mária, Mátyás Károly, Joseph Toth, 
Mrs. Maureen Simonyi, Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József,  
Megyeri Piroska, Neubauer Jószef, Babochay András, Jurasits Mária,  
Rigácz Rózsika, Krémer Klára. 

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

Aug 16 10:00AM Baksay Júlia keresztelésére       Szülei Baksay Zoltán és Mária  

Aug 23 11:00AM Pozsga Teréz  Csorba Terike és Családja  

PARISH  COLLECTIONS 

August 9th: $ 445.00 

Mission Co-Op collection: $ 96.00 

Please support your Parish!  

May God bless your generosity! 

http://18.sz


 

ANNOUNCEMENTS  
+ We will be praying the rosary 
every Sunday morning at 9:30 
before Mass. All are welcome to 
pray with us. 
+ Confession time is available 
before mass on Sunday. 
+ We congratulate Zoltán and 
Mária Baksay for the baptism of 
their daughter, Julia. 
+On August 23rd, we’ll cele-
brate St. Stephen’s Feast Day. 
Mass will be at 11:00AM, fol-
lowed by lunch. More informa-
tion could be found on the flie. 
The RSVP deadline is August 
20th. 
+On August 30th, the Free 
Hungarian Reformed Church 
will held their annual Picnic at 
Bunker Hill Forest Preserve. 
Everyone is invited to attend. 
+ We ask that if anyone has 
changed their address or phone 
number, please notify the office. 
+ During summer vacation 
season, please do not forget 
about Sunday mass wherever 
you may go. Please mail your 
church donations to our par-
ish address. We wish everyone 
a pleasant vacation, and wish 
safe travels to all. 
+ To learn more about our 
events, visit 
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.  

HIRDETÉSEK 
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a Szent-
mise előtt. Mindenkit szeretettel hívunk a közös imád-
ságra. 
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise előtt! 
+ Szeretettel gratulálunk Baksay Zoltánnak és 
Máriának kislányuk, Júlia keresztelőjéhez. 
+ Ma szentmise után sütemény és kávé lesz. 
+ Aug. 22-én előkészítő munkák lesznek a másnapi 
Szt. István Király búcsúebédre. Szeretettel hívunk és 
várunk mindenkit - főleg a fiatalokat - erre az önkén-
tes, áldozatos munkára, szombaton reggel 9 ó-tól. 
Minden segítő kézre számítunk, csak a közös 
munka tartja életben templomunkat.  
+Augusztus 23-án - SZT. ISTVÁN KIRÁLY TEM-
PLOM BÚCSÚJA. Szentmise 11 órakor, majd dísz-
ebéd. Az ünnepi bevonulásra szeretettel hívjuk az 
Egyesületek képviselőit, az Iskolásokat és a Cserké-
szeket. Az ebédre a jelentkezési határidő - csekkel 
együtt - Augusztus 20. Helyi jegyárusítás NEM 
LESZ. Bővebb információért kérjük hívják Mócsán 
Ilikét: 773-736-9156, Katona Marikát 773-704 - 5050-
es számon., vagy a Templom irodáját. Ne felejtsék el 
elküldeni jelentkezésüket csekkel együtt a Szt. István 
ebédre. 
+ Augusztus 30-án, a Szabad Magyar Református 
Egyház tartja évi nagy Piknikjét. Mindenkit szeretettel 
hívnak.  
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma meg-
változott, jelentse be az irodában. 
+ Nyári vakáció ideje van, kérjük ne feletkezzenek 
el Szentmisét hallgatni bármerre vannak. Tem-
plomi adományaikat kérjük postázzák templo-
munk címére. Kellemes nyaralást, biztonságos 
utazást kivánunk mindenkinek. 
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik 
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket meg-
tekint-hetik: www.stephenchurch.org  

 

 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, 
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki 
szeretné Templomunk Mindszenty termét 
rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze 
szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt 
templomunk irodájában, vagy hívja a Tem-
plomot. 
+ Ha szeretne tudni a városunkban történő 
magyar eseményekről, programokról, a 
www.chicagohungarians.com web oldalon min-
denezekről tájékozódhat.  

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 for more in-
formation. 

    SZENT ISTVÁN KIRÁLY 

Minden nép életében van egy-két ember, aki olyan dolgot alkotott, amelynek emléke, mara-

dandó nyomai fenn-maradtak a történelemben. Hősökként ünnepüket minden évben megün-

nepeljük. Egyházi oldalról azonban csak akkor ünnepeljük meg őket, ha életük, munkássá-

guk összhangban volt a kereszténység tanításaival.  

Augusztus 16-án a világegyházban, augusztus 20-án pedig hazánkban Szent István királyt, 

Magyarország államalapítóját ünnepeljük. Megszervezte az államszervezetet, biztosította az 

ember boldogulásához való jogát. Ésszel felfogta, amit a mai emberek nehezen tudnak meg-

érteni: kereszténység nélkül semmit sem lehet irányítani, és szívében meglátta, hogy Isten 

szeretetében élni jó. Minden emberre ki akarta terjeszteni ezt az érzést. Hatalmas feladat 

volt, nem is teljesült be a 38 év alatt, de elindította Magyarországot ez irányba. 

MAGYAROK NAGYASSZONYA KÁPOLNA WASHINGTONBAN     
 

          Örömmel közöljük, hogy 2015. augusztus 29-én, délután 2:00 órakor kerül sor Wa-
shingtonban a Magyarok Nagyasszonya-kápolna felszentelésére. A kápolna az Egyesült Ál-
lamok fővárosában, a Szeplőtelen Fogantatásról elnevezett nemzeti szentélyben lesz. Az elő-
készületek és a munkálatok gyors ütemben haladnak és hamarosan elkészül a kápolna. 
         Sok magyar közösség és egyén már készül az ünnepi napra. Mindenkit szeretettel hí-
vunk és várunk erre a szép alkalomra! Bíztatunk mindenkit, hogy egyénileg vagy csoporto-
san szervezze az utazást. Jó lenne, ha minél többen együtt lennénk, mivel a kápolna felszen-
telését Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és Donald Wuerl washingtoni 
bíboros, érsek végzi majd. A dátum és az időpont nem változik! A bazilika pontos címe a kö-
vetkező:  

Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception                            
400 Michigan Avenue NE, Washington, DC 20017 

Szíves információt adok: Fr. Kiss G. Barnabás OFM  
Tel: 313-842-1133 vagy sztkereszt@comcast.net 

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