
 

 

ANNOUNCEMENTS  
+ We are praying the rosary 
every Sunday morning at 
9:30 before Mass. All are 
welcome to pray with us. 
+ Confession time is availa-
ble before mass on Sunday. 
+ Today, August 18th - we'll 
celebrate the Feast of St. 
Stephen, also there will be 
our 82th anniversary. Mass 
will be at 11 o' clock fol-
lowed by lunch.  
+ We are sad to inform our 
parishioners of the passing of 
Károly Bajzek. On August 
15, at the age of 86, he re-
turned to his creator. He was 
a very dedicated member of 
our parish community. Ser-
vice details on the right. 
+ Aug. 25: breakfast served. 
+ Sept. 1: Baptism and lunch 
for Szűcs-Szabó Erzsébet’s 
grandchild.  
+ Sept. 1: Mission Co-Op 
Sunday, second collection. 
+ Those who are traveling 
over the Summer could find 
information about church 
locations and mass times at:      
http://masstimes.org. Do 
not forget to support our 
church and send in your do-
nations.  
+ Please report any changes 
in address or phone number 
to the office. 
+ Sunday mass intentions for 
our loved ones can be re-
quested in the office.  
+ To learn more about our 
events, visit  
www.stephenchurch.org.  
 
 
 
 

HIRDETÉSEK 
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 
Szentmise előtt 9:30-kor. Mindenkit szeretettel hívunk a 
közös imádságra. 
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise előtt! 
+ Ma, Augusztus 18 - Templomunk búcsúja. Szent-
mise 11 órakor kezdődik ünnepi bevon-
ulással, melyre szeretettel hívjuk a Hunyadi Mátyás 
Cserkészcsapatot, a Csik- Hágó és a Szt. István Magyar 
iskolák tanulóit, oktatóit és Chicago magyarságát. 
Szentmise után ünnepi ebédet szolgálunk fel a megje-
lentek számára. Jelentkezzenek Pongrácz Cilikénél a 
847-736-3956 vagy Katona Marikánál a 773-704-5050-
es számon. E- mail: marikakatona@msn.com. 
+ Szomorúan tudatjuk, hogy régi jó templomtagunk, 
Bajzek Károly aug. 15-én, 86 éves korában, megtért 
Teremtőjéhez. Szerette templomát, szerette az em-
bereket, a Templomtanács hűséges tagja, munkája amit 
templomáért tett, felbecsülhetetlen. Őszinte ré-
szvétünket fejezzük ki feleségének Erzsikének és az 
egész családnak. Isten nyugosztalja, béke poraira! R.I.P. 
Ravatal: aug. 18-án 3 ó-tól 8 ó-ig a Sax Tiedemann 
ravatalozóban, 9568 Belmont Ave, Franklin Park.  
Aug. 19 Fél 10-kor ima a ravatalozóban, gyászmise 
11ó-kor a St Maria Goretti templomban, 10050 Ivanhoe 
Ave, Schiller Park.  
Az elhunytat a St Joseph temetőben helyezik örök 
nyugalomra. 3100 Thatcher Ave, River Grove 
+ Augusztus 25 - Szentmise után Brau Katalin 
reggelivel vendégeli meg a kedves híveket. 
+ Szeptember 1 - Szűcs-Szabó Erzsébet unokájának 
keresztelője lesz, mise után mindenkit szeretettel 
hívnak a keresztelői ebédre. Jelentkezzenek Katona 
Marikánál 773-704-5050 
+ Szeptember 1 - MISSION Co-Op Vasárnap, a Szent-
misén 2. gyűjtés lesz. 
+Nyári időben nincs vakáció vagy szünet, minden-
kinek kötelező az Úr napját megszentelni. Azok ré-
szére akik utaznak, a http://masstimes.org web 
oldalon található információ a templomok és szent-
mise időpontról.  
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 
megváltozott, jelentse be az irodában. 
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik elékére. 
Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
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Organist: Mr. Imre Olajos 

AUGUSZTUS 18 - SZT. ISTVÁN KIRÁLY 
MAGYARORSZÁG FŐVÉDŐSZENTJE 

St. Stephen King of Hungary 

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, 

Mátyás Károly, Joseph Toth, Jacques Yez, Jurasits Mária, Krémer Klára, 

Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Mocsán Ilike, 

Bajzek Erzsébet, Fejér-Simon István. 

Válaszos zsoltár: Légy áldott, Szent István király!  
 

Énekek: 232, 293, 122, 294/A, 142, 114, 144, 306, 284 

PARISH  COLLECTIONS  
    August 11th: $ 499.00 

 

Please support your Parish!   
May God bless your generosity! 

                           

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

  Aug 18 11:00AM   MAGYARSÁGUNKÉRT 

  Aug 25 10:00AM   Elhunyt családtagokért 

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! 

mailto:marikakatona@msn.com


 

 

Dear Parishioners, 

As good Catholics my parents taught me and my brothers to share. Ironi-
cally my brothers and I (we are four) always ended up fighting over our 
toys exactly because we didn’t want to share them! My elder brother had a 
bigger toy truck than me. He wouldn’t let me play with it. 

Following Gospel values, my parents taught us to love and to share gener-
ously. Love challenges us to be different and to recognize the person who is the author 
of everything we have. That person is Jesus. 

Love can divide us because it requires we stop thinking about ourselves and that is hard. 
However, Love can unite when we realize that Jesus has filled our life with all these 
good things not just for our benefit but for the good of everyone. 

St Stephen of Hungary brought Jesus to your nation and in doing so gave the people of 
Hungary the opportunity to unite in selfless love for the good of the country and its in-
habitants. 

Love is never easy, but it is the right way. It leads us to Jesus and Jesus brings us peace. 

Sharing what we have, even our toys, is the right way because it reminds that we are 
blessed. 

SZENT ISTVÁN KIRÁLY, MAGYARORSZÁG FŐVÉDŐSZENTJE 

Augusztus 16-án, pénteken a világ minden országában megemlékeztek Szent István királyról. 
Mi, magyarok: augusztus 20-án tartjuk főünnepét. Ez az egyik legrégibb magyar ünnepnap, a 
keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. 

Uralkodása idején István még augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, ak-
korra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén a beteg 
király ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és 1038-ban ő maga is ezen a na-
pon halt meg. 

Az ünnep dátumát Szent László király tette át augusztus 20-ára, mert 1083-ban VII. Gergely 
pápa hozzájárulásával ezen a napon emeltették oltárra István király relikviáit a székesfehérvári 
bazilikában, ami szentté avatásával volt egyenértékű. Szent István király ünnepének meg-
tartásáról már az 1222. évi Aranybulla első pontja is rendelkezett. 

I. (Nagy) Lajos uralkodásától (1342-1382) kezdve egyházi ünnepként élt tovább ez a nap. 
István kultusza Európa-szerte elterjedt, de a királyt az egyetemes egyház nevében csak 1686-
ban nyilvánította szentté XI. Ince pápa, ünnepnapja szeptember 2. lett. A katolikus egyházfő 
azt is elrendelte, hogy Buda töröktől való visszafoglalásának évfordulóján az egész katolikus 
világ minden évben emlékezzen meg Szent István ünnepéről, amelyet az egyetemes egyház 
1969 óta augusztus 16-án (egy nappal Nagyboldogasszony napja után) tart.  

XIV. Kelemen pápa 1771-ben csökkentette az egyházi ünnepek számát, és a Szent István-nap 
megülése is kimaradt a sorból. Mária Terézia szinte ugyanekkor a pápa hozzájárulásával elren-
delte, hogy a szent király ünnepe, augusztus 20. Magyarországon nemzeti ünnep legyen, és a 
naptárakba felvétessék. Ugyancsak 1771-ben Raguzá-ból (Dubrovnik) Bécsbe, majd Budára 
hozatta István kézfejereklyéjét, a Szent Jobbot, amelyet ettől kezdve minden év augusztus 20-
án körmenetben vittek végig a városon.  

 

 

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE 

Augusztus 20-án, a Magyar Állam születésnapján ünnepeljük Szent István 
királyunkat: Szent László királyunk uralkodása idején 1083-ban 
Székesfehérváron ezen a napon ünnepelték István király szentté avatását. 
Augusztus 20-án nemcsak a Kárpátok övezte hazában, hanem szerte a 
nagyvilágban, ahol magyarok élnek, a jövőbe vetett szent reménnyel 
ünneplik ország- és egyházalapitó apostoli királyunkat. 

Mi is ünneplünk, mint a Nagy Király örökösei, de nemcsak mi magyarok örököltünk 
tőle, hanem az egész keresztény világ és kétezer éves egyházunk is. 

István ünnepélyesen fogadja II.Szilveszter pápától a Szent Koronát, akivel a Kr.u.-i 
1000. év karácsonyán Asztrik érsek által apostoli királlyá koronázzák. A magyarok új 
királyaként a Magyar-Törzsek-Szövetségéből alpitott egységes Magyar Államot, 
Magyar Királyságot, és mint apostoli király Magyar Keresztény Egyházat. Árpádházi 
királyaink az Ő művének folytatóiként Isteni alapokra- és keresztény törvényekre 
épitették a magyar jövőt. Törvényei megóvták az országot a széteséstől, népünket a 
széthullástól. Rávezették nemzetünket a keresztény eszmékből és a hazaszeretetből 
származó előnyökre és a jövő útjának áldozatos vállalására. Fiához, Szent Imre 
herceghez intézett intelmei is örök érvényűek, Isten örök törvényeire épülnek és minden 
emberhez szólnak. Épségben megmaradt jobb keze, a Szent Jobb, most is mutatja 
számunkra a helyes utat, melyen haladnunk kell Európában és a világban. Jelenlegi 
kritikus helyzetünkben, a világ szellemi- és politikai zűrzavarában is vezet minket a 
szebb és a boldogabb jövő felé. 

Uralkodása idején (1000-1038) és a későbbi évszázadokban is Magyar Hazánk lett a 
keresztény Európa védőbástyája, a hősöket és szenteket adó Pannónia. A nyugati 
uralkodókat megelőzve elsőként ajánlotta föl hazánkat és egész magyarságunkat 
Magyarok Nagy Asszonya oltalmába: ezzel megvetette alapját a Regnum Marianum, 
Mária Országa keresztény eszméjének.  

Szent királyunk Nagy Boldog Asszony napján, uralkodásának 38. évében adta vissza 
lelkét Teremtőjének. Azóta ragyog a magyarok tündöklő csillagaként magyar egünk 
felett, közbenjárásával segitve minket is, hogy visszatérjünk az általa kijelölt apostoli 
útra, keresztény magyarokként és magyar keresztényekként tudjuk befogadni szent 
örökségét. 

A  m  e  n. 

OLTALMAD ALÁ FUTUNK... 
Oltalmad alá futunk Istennek szent Anyja! Ne vesd meg könyörgésünket szükségünk 
idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől mindenkor dicsőséges és 
áldott Szűz. Asszonyunk, Közbenjárónk és szószólónk! Engeszteld értünk Fiadat, ajánlj 
minket Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak. Amen. 

MOST SEGÍTS MEG MÁRIA... 
Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van 
hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit 
gyermekidnek nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, 
hogy anyánk vagy. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Amen. 


