
 

                SZT. ISTVÁN ÖRÖKÖSEI VAGYUNK!   
        De nemcsak mi magyarok örököltünk Tőle, hanem az 
egész keresztény világ és akkor 1000 éves Egyházunk is. Ezért 
kapta a Szt. Koronát. 
        És az Egyházi- és Világi-Hatalom JELE, a kettős kereszt 
is ezt fejezi ki: Három eGYenes vonal egymásból-egymásra 
épül ! És ez a három EGY ! 
A KETTŐS KERESZT A "GY"-BETŰ A ROVÁS-ABC-
BEN ! Ha elveszünk egy víz-szintes vonalat, marad az "+", az 
"I" - Betű, vagyis Isten JELE! 
Ha innen is elhagyjuk a víz-szintes vonalat, marad az 
"SZ" ("I"), ami a SZER őseink "ABC"- ben ! (Pl: Puszta-
SZER, SZERszám, rendSZER, aminek ellentettje a SZERtelen, 
STB...). De az egész Világon, mint a Hármas-Világ 
alaptörvénye: a SZERetet kifejezés szó-gyöke! És ez azt jelenti, hogy:  
                                      A SZERETET ÉS ISTEN EGY! 
És Szt. Királyaink is Isteni-Alapokra épitették a Magyar-Jövőt! István a Magyar-Törzsek-
Szövetségéből (SZERvezetéből!) alapitott Egységes Magyar Államot, Magyar 
Királyságot! De nemcsak Stabil-Magyar-Államot, hanem Magyar-Keresztény-Egyházat 
is szervez: ezért Ö is- és Árpádházi Király- utódai is méltók az APOSTOLI-KIRÁLYI 
címre!  
        Édesanyja Gizella Országából, Bajor-Vidékről jöttek sokan: papok, lovagok, 
szerzetesek, földműves- és mesteremberek stabilizálni a fiatal Magyar Nemzetünket- és 
építeni Magyar- Jövőnket. Püspökségeket-és Egyházmegyéket alapit az egész Kárpát-
Medencében Apostoli-Szent-Királyunk!  
        Édesapja, Géza-Nagyfekedelem halála után legyőzi az ellene- és a Magyar-Királyi-
Trón ellen lázadó Ajtonyt, Gyulát- és Koppányt, majd ünnepélyesen fogadja 
II.Szilveszter Pp-tól adományozott Szt.Koronát, akivel 1000 Karácsonyán Esztergomban 
Asztrik-Érsek által Apostoli-Királlyá koronáztatik! 
         Ezzel a Fiatal-Magyar-Ország belépett az Europai-Nemzetek közé! 
       István a világtörténelem azon kevés királyai közé tartozik, aki sohasem vesztett 
háborút, de még vesztes csatájáról sem tudunk!  
És napjainkban is ökumenikus-híd a Ny-i és a K-i Egyház között: mivel 2000.augusztus 
20-án II.Bartalomeosz Konstantinápolyi-Pátriárka- és ezzel a K-i EGYHÁZ IS 
SZENTJEI KÖZÉ EMELTE! 
        Szt. Királyunk Nagy Boldog Asszony napján, uralkodásának 38. évében adta vissza 
lelkét Teremtőjének, és REGINA-PATRONÁNK-nak ajánlotta Országunkat- és 
Jövőnket! Azóta a MAGYAROK TÜNDÖKLŐ CSILLAGAKÉNT ragyog A MAGYAR 
ÉG FELETT és várja, hogy visszatérjünk az Általa kijelölt apostoli útra: megmaradva 
KERESZTÉNYNEK- ÉS MAGYARNAK!                                                     János atya. 

 

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

 Aug 18 11:00AM Templomunk búcsúja        Templomunk híveiért 

 Aug 25 10:00AM Molnár János                     Marócsik Család 

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 18 - ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP  
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MAGYARORSZÁG FŐ VÉDŐSZENTJE 

Válaszos zsoltár: Légy áldott, Szent István király!  

Énekek: 232, 293, 122, 294/A,  

                     142, 114, 144, 306, Székely Himnusz, 284.  

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! 

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 11th: $ 1,150.00  

Please support your Parish! 



 

ANNOUNCEMENTS  

+We will be praying the rosary 

every Sunday morning at 9:30 be-

fore Mass. All are welcome to 

pray with us. 

+Today, August 18th, we 

celebrate St. Stephen’s Feast 

Day. Mass will be at 11:00AM, 

followed by lunch.  

+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 25th there will be a 

breakfast after the mass . 

+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. 

+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 

+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 

Szentmise előtt 1/2 10-től. Mindenkit szeretettel 

hívunk a közös imádságra. 

+Szeretettel küszüntünk minden kedves 

vendéget, akik eljöttek ma a Templomunk  búc-

sújára.A Szentmise után ünnepi ebédre várjuk 

a vendégeket.  

Ugyan csak ma, templomunk Egyháztanácsa 

felújítási választást tart.  

+Ne felejtsük el, hogy Siklódi atya ravatala vasár-

nap-Aug. 25- d.u. lesz a Szt. Imre templomnál, A 

gyászmiséje hétfőn d.e. 10 ó-kor, ezután végső 

nyugalomra helyezik a Szt. Kereszt temetőben. 

Imáinkban emlékezzünk meg Sándor atyáról. 

Az örök világosság  fényeskedjék neki, nyugodjon 

békében! 

+Augusztus 25-én, a Szentmise után reggeli lesz. 

+Szeptember 1- Mivel az év utolsó piknikje lesz a 

Szabad magyar Ref. gyülekezet rendezésében, így 

nem lesz reggeli. Aki teheti, támogassa ezt a pik-

niket is. 

+Nyári időben nincs vakáció vagy szünet, min-

denkinek kötelező az Úr napját megszentelni. 

Azok részére akik utaznak, a http://

masstimes.org web oldalon található információ 

a templomok és szentmise időpontról. Ne feled-

kezzünk el pedig a templomunk támo-gatásáról 

sem és küldjük be adományainkat. 

Kellemes nyári pihenést kivánunk mindenki-

nek! 

+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik 

elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 

+Templomunk eseményeit és a fénykpeket  

megtekinthetik:  www.stephenchurch.org  

 

 

+St. Stephen King of Hungary 

 Parish joined GiveCentral.org, 

where donations could be offered 

to our church and to St. Stephen 

Hungarian School, as a one time or 

periodically, 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. 

+On September 1st, the Free Hun-

garian Reformed Church will held 

their annual Picnic at Bunker Hill, 

Groove # 1.  

+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. 
+Szeptember 1-én tartja a Szabad Magyar Re-
formátus Egyház évi piknikjét a Bunker Hill  
# 1 piknikező helyen.  
+Ha szeretne tudni a városunkban történő magyar 
eseményekről, programokról, a 
www.chicagohungarians.com web oldalon  
mindenezekről tájékozódhat. 

+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 évnyi-
tóját szentmisével és ebéddel összekötve. Ebéd  
ára $ 15.00, gyerekeknek $ 7.00, 6 éves kor alatt 
ingyenes. Szeretettel hívnak és várnak 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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