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.
+ Today, August 19th we'll celebrate
the Feast of St. Stephen King of Hungary. Mass will be at 11 o' clock followed by lunch.
+ On August 26th, the Free Hungarian
Reformed Church will held their annual Picnic. Everyone is invited to attend.
+ September 2nd, all are invited to
breakfast after mass.
+ On September 15th, there is a
“Taste of Hungary” picnic at the Norridge Ref. Church, held by the Hungarian Association
+ It is still summer vacation season,
please do not forget about Sunday
Mass wherever you may go. Please
mail your church donations to our parish address. We wish everyone a pleasant vacation, and wish safe travels to
all.
+ Please report any changes in address
or phone number to the office.
+ Sunday mass intentions for our
loved ones can be requested in the office.
+ To learn more about our events, visit
www.stephenchurch.org.
+ 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 requested date.

HIRDETÉSEK
ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
Szentmise előtt 9:30-kor. Imádkozzunk együtt a
Szentmise előtt, kérjük közbenjárását, segítségét 2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
Telephone: (773) 486-1896
családunkra, mindennapi életünkre.
Fax: (773) 486-1902
+ Szentgyónás van minden vasárnap a SzentEmail: st.stephen@freemail.hu
mise előtt!
Web: http://stephenchurch.org
+ Ma, Augusztus 19. - Templomunk búcsúja,
Administrator: Rev. Michael Knotek
Szentmise 11 órától lesz ameljet Skerl atya
Council President: Mr. Sándor Vitális
celebrálja Mike atyával együtt, majd díszebédre Parish
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
Organist: Mr. Imre Olajos
hívjuk a kedves híveket.
+ Augusztus 26 - A Szabad Magyar Református
AUGUSZTUS 19 - SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE
Egyház évi piknikje, melyre szeretettel hívnak
St. Stephen King of Hungary
és várnak mindenkit. Ezen a napon nem lesz
reggeli, köszönjük megértésüket.
Nap/Day
Idő/Time
Miseszándék/Intention
Kéri/Requested By
+ Szept. 2 Szentmise után reggelire hívjuk a
Szt. István király ünnepe
kedves híveket.
Aug 19 11:00AM
Magyarságunkért
+ Szeptember 15-én, a Magyat Társaság
szervezésében lesz a”Taste of Hungary “ a Norridge-i Ref. Egyháznál, mindenkit szeretettel
Aug 26 10:00AM
Kozma István Dr. Bogdán Jószef és Judit
hívnak.
+ Nyári vakáció ideje van, kérjük ne feletkezVálaszos zsoltár: Légy áldott, Szent István király!
zenek el Szentmisét hallgatni bármerre vannak.
Templomi adományaikat kérjük postázzák temÉnekek: 232, 293, 122, 294/A, 142, 114, 144, 275, 306, 284.
plomunk címére. Kellemes nyaralást, biztonságos utazást kivánunk mindenkinek.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
MISSION STATEMENT
megváltozott, jelentse be az irodában.
PARISH COLLECTIONS
St. Stephen King of Hungary Church serves the
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
Aug. 12th: $ 3,188.00
spiritual needs of all Catholics in our
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
Memory of Steven Harmath:
neighborhood, regardless of ethnicity, and also
+ Templomunk eseményeit megtekinthetik:
$1,255.00
www.stephenchurch.org
welcome all Hungarians who want to pray in their Please support your Parish!
language and keep their cultural traditions alive! May God bless your generosity!

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport első
tanítási napja, szombaton, szeptember 22-én lesz.
További dátumok: Október 13. és 20. November 03. és 17. December 01,
08- Science Museum, 15 és 16.

2018

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, Domokos Mária, Jacques Yez,
Serfecz József, Babochay András, Jurasits Mária, Krémer Klára,
Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Kolonits Olga,
Mocsán Ilike.

Dear Parishioners,
We've all received three invitations today. The first is in the reading from
the Book of Proverbs wherein Holy Wisdom invites us to grow in our knowledge and love of God and to avoid foolishness. The second invitation is in the
gospel wherein Jesus is inviting us to partake of him as real food and real
drink in the Eucharist. The third invitation is from a loving group of proud
Hungarian Catholics here at St. Stephen King of Hungary Church who have
prepared a luscious meal and inspiring program for all of us today as we celebrate the
Feast of St. Stephen. We are here today to celebrate Holy Wisdom, unity with Jesus in
the Eucharist and the glorious heritage of the Hungarian people preserved and sustained
by St. Stephen King of Hungary. What a glorious feast! As the reading to the Ephesians
tells us to watch carefully how we live we do well to follow the Christ-like example of
St. Stephen King of Hungary.
The Eucharist, as the Real Presence of Jesus who compassionately unites himself
with us, empowers us to be Christ in the world. St. Stephen brought many people to
Christ by imitating the virtues of Christ. With every monastery he established, every
hospital he founded, every church he erected St. Stephen brought the power of the
Eucharist to the Hungarian people saving them from faithlessness, poverty and fear. As
we know, his efforts were not often met with peace. As a courageous warrior St.
Stephen fought the battle against evil through which much blood was shed. Skeptics
might say engagement in battle defied the peaceful nature of Jesus. However, as a responsible father to the children entrusted to his care St. Stephen was obliged to defend
his people against those who would destroy the Christian faith in his native land. Due to
his heroic defense Christianity not only was defended in Hungary but grew. More people came to know and love Jesus because St. Stephen knew and loved Jesus.
As we celebrate the Feast of St. Stephen King of Hungary let us be grateful for the
Eucharist which empowered St. Stephen and empowers each one of us to compassionately live out our faith with heroic courage and a deep regard for the poor and defenseless. Like St. Stephen may we be committed to fighting the forces of evil in the world
and bringing more people to Christ!
In God's love,
Father Michael Knotek

SZENT ISTÁN KIRÁLY ÜNNEPE
Szent Királyunkat nemcsak a Kárpátok övezte hazában ünnepeljük, hanem szerte
a nagyvilágban, ahol magyarok élnek emlékezünk az Ország- és Egyházalapitó
apostoli királyunkra. 1083. augusztus 20-án, Szent László királyunk uralkodása
idején Székesfehérváron ünnepelték szentté avatását. Azóta ez a nap magyarságunk szent ünnepe. István a Magyar Törzsek Szövetségéből alapit Egységes Magyar Államot, Magyar Királyságot és Magyar Egyházat, mint apostoli király. Uralkodása idején (1000-1038) és a későbbi évszázadokban is Magyar Hazánk lett a Keresztény Európa védőbástyája, a hősöket és szenteket adó Pannónia. Igy lépett be fiatal Magyar Államunk az európai
nemzetek közé.
Két érsekséget (Esztergom- és Kalocsa) és nyolc püspökséget (Veszprém-, Győr-, Pécs-, Vác-,
Csanád-, Eger-, Erdély és Bihar) alapit, amelyek napjainkban is lelki- és szellemi műhelyei
Magyar Egyházunknak. Az általa alpitott benedekrendi apátságok (Pannonhalma-, Zalavár-,
Pécsvárad-, Bakonybél- és Zoborhegy) közül Pannonhalma még napjainkban is működő szerzetesrend és kiemelkedő oszlopa nemcsak a hazai-, hanem az európai missziónak is!
István Királyunk nagysága a magyar jogalkotásban és a törvények bevezetésében- és megtartásában is megnyilvánul. Törvényei évszázadokon át védték- és óvták országunkat, biztositották
magyar népünk jövőjét, fiatal államunkat is bevezetve a keresztény eszmékből és hazaszeretetből származó előnyökre.
A világtörténelem azon kevés uralkodói közé tartozik, aki sohasem vezetett sikertelen háborút,
de még vesztes csatájáról sem tudunk. A nyugati uralkodókat is megelőzve, elsőként ajánlotta
föl hazánkat és egész magyarságunkat a Boldogságos Szűz Mária, Magyarok Nagy Asszonya
oltalmába: ezzel megvetette alapját a Regnum Marianum, Mária Országa keresztény eszméjének.
Fiához, Szent Imre Herceghez intézett isteni törvényeket tartalmazó "Intelmei" ma is aktuálisak, minden magyar ember számára. Épségben maradt jobb keze, a "Szent Jobb" nemzeti karakterünk formálásában is segit bennünket és napjainkban is mutatja számunkra az utat, melyen
továbbra is haladnunk kell Európában és a Világban. Jelenlegi világunk szellemi- és politikai
zűrzavarában is vezet bennünket a szebb és boldogabb magyar jövő felé. Kérjük imáinkban
Magyarok Nagy Asszonyának-, Szent Királyuknak-és Árpádházi Magyar Szenjeinknek közbenjárását, hogy meg tudjunk maradni kereszténynek és meg tudjunk maradni magyarnak.
A m e n.

SZENT ISTVÁN KIRÁLY

Minden nép életében van egy-két ember, aki olyan dolgot alkotott, amelynek emléke, maradandó nyomai fenn-maradtak a történelemben. Hősökként ünnepüket
minden évben megünnepeljük. 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 pe-dig hazánkban Szent István királyt, Magyarország állam-alapítóját ünnepeljük. Megszervezte az
államszerveze-tet, biztosította az ember boldogulásához való jogát. Ésszel felfog-

ta, amit a mai emberek nehezen tudnak megérteni: kereszténység nélkül semmit
sem lehet irá-nyítani, és szívében meglátta, hogy Isten szeretetében él-ni 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.
Szent királyunk közel hetven éves korában, negyvenkét évi uralkodás után halt
meg, 1038. augusztus 15-én, Mária mennybevitelének napján. Halála előtt a Szűz
-anyának ajánlotta az országot. Így vált Krisztus anyja a Magyarok Nagyasszonyává.

