Augusztus 20-án Szent István királyunkat és a keresztény magyar álamalapításunkat
ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCHünnepeljük. Államalapító Szent István első királyunk 975 körül született, és a Vajk nevet a
SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
keresztségben cserélte Istvánra. Égi születésnapját követően 1083 Augusztus 20-án szenté avatták
2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
2012
a székesfehérvári bazilikában.
Telephone:
(773)
486-1896
Szent László uralkodása idején a Szent István által minden évben Nagyboldogasszony
Fax: (773) 486-1902
napján (augusztus 15-én) tartott törvénynapokat áttetette augusztus 20-ra, István király szentté
Email: st.stephen@freemail.hu
avatásának napjára.
Web: http://stephenchurch.org
1342-től, Nagy Lajos uralkodásától kezdve Szent István ünnepének napja, a keresztény magyar
államalapítás emléknapja, a legősibb magyar ünnep egyházi ünnep volt.
Administrator: Fr. Sándor Siklodi
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
1771-ben Mária Terézia nemzeti ünnepként felvetette a napFinancial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
tárakba. Elhozatta a Szent Jobbot Bécsbe, majd Budára, amelyet ettől
Organist: Mr. Imre Olajos
kezdve minden évben körmenetben vittek végig a városon.1891-ben
AUGUSZTUS 19 - 20. ÉVKÖZI VASÁRNAP
Ferenc József az ünnepet munkaszüneti nappá nyilvánította.
Istvánt, Géza fejedelem fiát 1000 Karácsonyán vagy 1001
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MAGYARORSZÁG FŐVÉDŐSZENTJE
újévén koronázták meg. A világtörténelem azon kevés királyai közé
Nap/Day
Idő/Time
Miseszándék/Intention
Kéri/ Requested By
tartozik, aki sohasem vezetett sikertelen háborút, de még vesztes
csatájáról sem tudunk. Hosszú uralkodási idejét tekintve pedig
Szt. István Templom búcsúja
HIVEKÉRT
valószínűleg az egyetlen ilyen sikeres hadvezér. 38 esztendős
AUG 19 11:00 AM Ollósi Sándor halálának 5. évfordulója
felesége Ollósi
regnálása alatt a Kárpát-medencében letelepedő törzsi nemzetségi
Marika és Családja
szervezetekből egységes, önálló királyságot alakított ki, amely nem
volt semmilyen nagyhatalom vazallusa. A belső lázadásokat
Szilvia felgyógyulásáért
Szukitsh Család
(Koppány, Ajtony, Gyula) leverte, európai uralkodóhoz méltóan pénzt
AUG 26 10:00 AM
Domokos János
Tamás Ferenc, Ibolya és Családja
veretett, törvénykönyveket és okleveleket adott ki, megszervezte a vármegyerendszert és a
püspökségeket, német és olasz hittérítők segítségével terjesztette a kereszténységet.
Szent István királyunk az országot életében többször, és halála előtt is Szűz Mária párt- Válaszos zsoltár: Légy áldott Szent István király!
fogásába ajánlotta. Az ország felajánlása Szűz Máriának egyedülálló cselekedet volt, a korabeli Énekek: 232, 293, 122, 294/A, 142, 114, 144, 306, 284, Nagyasszonyunk, hazánk
nyugat-európai királyi legendáriumokban nincs rá példa. Érdekes, hogy halála napja is, 1038.
reménye...
augusztus 15-e Szűz Mária menybevételének ünnepére esett.
István valóban keresztény életet élt, példamutató uralkodóként járt alattvalói előtt. Fiának
írt Intelmei nem csak üres szavak voltak, hanem saját tapasztalata: „Mert a szeretet gyakorlása
PARISH COLLECTION
vezet el a legfőbb boldogsághoz." - írta. Bár Szent István öröksége emberi mértékkel, rövid távon
August 12th :$ 583.00
úgy tűnt, elenyészik, a középkor derekára egy erős európai nagyhatalom jött létre az általa leraPlease support your Parish!
kott alapokon. Későbbi századok folyamán, bármilyen vész esetén, Szent István személye és állama szolgált követendő eszmeként. Egy ezredévnyi távlatból, ha végigtekintünk történelmünk
katasztrófáin, melyeket mégis túléltünk, úgy tűnik Szent István örökségének igazi mélységeit
MISSION STATEMENT
még mindig nem sikerült maradéktalanul megértenünk.
St. Stephen King of Hungary Church serves the spiriKoronázása millenniumi évében, a 2000-ben augusztus 20-án I. Bartholomaiosz konstantual needs of all Catholics in our neighborhood, retinápolyi ortodox pátriárka a budapesti Szent István-bazilika előtt bemutatott szentmisén jelengardless of ethnicity, and also welcome all Hungarians
tette be, hogy a keleti keresztények is felvették egyházuk szentjei közé. Így a nagy egyházszawho want to pray in their language and keep their
kadás, az 1054-es szkizma óta Szent István király az első, akit mind a római katolikus, mind az
cultural traditions alive!
ortodox hívők szentként tisztelnek, s aki így ökumenikus hidat jelent.

ANNOUNCEMENTS
+We will be praying the rosary every
Sunday morning at 9:30 before Mass.
All are welcome to pray with us.
+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 donations.
+We ask that if anyone has changed
their address or phone number to
please notify the office.
+For mass intentions, please call or
stop by the office.
+Our church is joining with other parishes in the Sunrise Mass for Peace at
Loyola Beach, 1230 W. Greenleaf St.
on Saturday, August 25th, at 7 AM.
Led By Bishop Rojas, the purpose of
this Mass is to unite prayers with
other Churches throughout the city to
end all types of violence.
+On September 9th, the St. Stephen’s Hungarian School celebrates
the beginning of the school year
with a mass followed by lunch.
Everyone is welcome to attend and
support the school’s activities.
+To learn more about our events,
please visit our website at
www.stephenchurch.org
+If you would like to advertise your
business and help reduce the costs
of our weekly bulletin, please stop
by the office for more information.

HIRDETÉSEK
OUR HUNGARIAN COMMUNITY KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
AND HERITAGE
+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
Szentmise előtt 1/2 10-től. Mindenkit
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
+If you would like to rent the
szeretettel hívunk a közös imádságra.
Aki szeretné Templomunk Mindszenty terMindszenty Hall for private events,
+Ma, Augusztus 19-én SZT. ISTVÁN
mét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze
we ask that you stop by the office at
KIRÁLY TEMPLOM BÚCSÚJA. A Szentszán-dékát legalább 3 héttel az esemény előtt
least three weeks before the remise után ünnepi ebédre várjuk a
templomunk irodájában, vagy hívja a Temquested date.
vendégeket. Ugyan csak ma, templomunk
plomot.
+On
September
2nd,
the
Free
Hungar+Szeptember 2-án tartja a Szabad Magyar ReEgyháztanácsa felújítási választást tart.
ian
Reformed
Church
will
hold
their
anformátus Egyház évi piknikjét a Bunker Hill
+Nyári időben nincs vakáció vagy szünet,
nual
Picnic
at
Bunker
Hill,
Groove
#
1.
# 1 piknikező helyen.
mindenkinek kötelező az Úr napját megszen
+If you would like to know more about +Ha szeretne tudni a városunkban történő mag-telni. Azok részére akik utaznak, a http://
Hungarian events taking place in our
yar eseményekről, programokról, a
masstimes.org web oldalon található
area, please visit
www.chicagohungarians.com web oldalon
információ a templomok és szentmise
chicagohungarians.com
mindenezekről tájékozódhat.
időpontról. Ne feledkezzünk el pedig a
Nemzetünk apostola és hatalmas pártfogója, szeretett királyunk,
templomunk támogatásáról sem és küldjük
Szent István király, ki őseinket a hit világosságára hoztad, megbe adományainkat.
tért népednek templomokat és iskolákat emeltél, szegényeit,
+Augusztus 25-én, reggel 7 órakor, a Loyola
árváit és özvegyeit szerető atyaként tápláltad és így műveltté,
Beach-en, 1230 W Greenleaf St, Rojas Püspök
boldoggá iparkodtál tenni nemzetedet; a te tömérdek fáraúr napkelti szentmisét tart a békéért, amelynek
dozásod, kiállott küzdelmeid és mindezekkel szerzett nagy érdecélja az erőszak megszüntetése. Imádkozzunk
meid miatt gyermeki és most is alattvalói bizalommal fordulunk
mindnyájan ezért a nemes célért.
hozzád, ó, apostoli szent királyunk, és kérünk, ne vond meg
+A Szt. István Magyar Iskola és a Bóbita
hathatós pártfogásodat a te magyar népedtől, melyet annyi
Néptánc Csoport Szeptember 9-én tartja az
munkával megtérítettél. Kérj számára buzgó
évnyitóját szentmisével és ebéddel összekötve.
apostolokat; eszközöld ki a hit egységét, az erkölcsös életet, hogy
Szeretettel hívnak és várnak mindenkit.
üdvösséges törvényeid és az igaz atyai szívedből fakadt intelmeid
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszerint, a szeretetben egyesülve az egy igaz hitben állhatatosan
száma megváltozott, jelentse be az irodába.
+Vasárnapra és hétköznapra szentmiséket kér- megmaradjunk, szent életed nyomdokait kövessük és így egykor
veled együtt az örök boldogságban Urunkat, Istenünket vég néhetnek szeretteik emlékére. Kérjük jelentkezlkül áldjuk és dicsérjük. Ámen.
zenek az irodában vagy hívják a templomot.
+Templomunk eseményeit és a fényképeket
In your prayers, please remember these parishioners or
megtekinthetik: www.stephenchurch.org
relatives and friends of parishioners who are sick and in need
+Aki szeretné válalkozását hirdetni és ezál- of God’s healing grace:Mr.&Mrs. Szalai István, Klapka Mihály,
tal a tudósitó nyomtatásának költségeit
Baksay István, Jurasits János, Vajda Rudi, Boesze János, Szabó Ilonka,
támogatni, kérjük jelentkezzen az irodában.
Saller Márta, Molnár János, Katona Jenö, Szabó Terike, Lakatos Éva.

