
 

SZENT ISTVÁN A MI KIRÁLYUNK.  

      Szent István a mi királyunk, de nemcsak mi magyarok örököltünk Tőle, 

hanem az egész keresztény világ. Ezen a napon nemcsak a Kárpátok övezte 

hazában, hanem szerte a nagyvilágban, ahol magyarok élnek ünnepelnek és 

tisztelegnek a nagy király előtt. 
       István a Magyar-Törzsek-Szövetségéből alapit Egységes Magyar Államot Magyar 
Királyságot és Magyar Keresztény Egyházat, mint apostoli király. Ünnepélyesen 
fogadja II.Szilveszter pápától a Szent Koronát, akivel 1000 Karácsonyán 
Esztergomban Asztrik érsek által Apostoli Királlyá koronáztatik. Ezzel a Fiatal-
Magyarország belépett az Európai Nemzetek közé: így a Keresztény Európa nagy- és 
erős bástyája, a hősöket és szenteket adó Pannonia lett. A két érsekség (Esztergom, 
Kalocsa), a nyolc püspökség (Veszprém, Győr, Pécs, Vác, Csanád, Eger, Erdély és 
Bihar) és a Benedekrendi Apátságok (Pannonhalma, Zalavár, Pécsvárad, Bakonybél és 
Zoborhegy) lettek a lelki-szellemi műhelyei missziós 
tevékenységének.  
       A nyugati uralkodókat is megelőzve, elsőként ajánlotta föl 
hazánkat, egész magyarságunkat a Boldogságos Szűz Máriának 
oltalmába, és ezzel megvetette alapját a Regnum Marianum, 
Mária Országa keresztény eszméjének.   
      István a világtörténelem azon kevés uralkodói közé tartozik, 
aki sohasem vesztett háborút, de még vesztes csatájáról sem 
tudunk! 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, isteni törvényeket tartalmaznak és 
minden emberhez szólnak. Épségben megmaradt jobb keze, a Szent-Jobb, most is 
mutatja számunkra az utat, melyen haladnunk kell tovább Európában és a világban. 
Napjainkban is irányit minket a világ szellemi- és politikai zűrzavarában. 
        Szent Királyunk Nagy Boldog Asszony napján, uralkodásának 38. évében adta 
vissza lelkét Teremtőjének. Azóta is a magyarok tündöklő csillagaként ragyog magyar 
egünk felett: várja, hogy befogadva szent örökségét megmaradjunk kereszténynek és 
magyarnak.  A  m  e  n. 

ELMÉLKEDÉS 

         Nekünk, keresztényeknek színre, vallásra, világnézetre, mindenre való tekintet 

nélkül úgy kell néznünk minden emberre, mint testvérre. Akik a keresztség és a 

szentségek kötelékeivel testvéreink, azokra mint édes testvérre; és akik nem 

keresztények, akik nem hívők, azokra úgy kell tekintenünk, mint akik hivatva vannak, 

hogy ők is velünk legyenek.                                              Sík Sándor 

 

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! 

PARISH  COLLECTIONS 
August 13th: $ 326.00 

Please support your Parish!  

May God bless your generosity! 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2017 
Telephone: (773) 486-1896                                                            

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Michael Knotek 

Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

AUGUSZTUS 20 - ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP  
SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE 

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

Aug 20 11:00AM 
      Dr. Benigno Gonzalez        felesége Catalina Brau Gonzalez 

halálának 1. évfordulójára 

Aug 27 10:00AM Híveinkért 

In your prayers, please remember these parishioners or relatives 
and friends of parishioners who are sick and in need of God’s heal-
ing grace: Baksay István, Mátyás Károly, Joseph Toth,  
Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József, Neubauer Jószef,  
Babochay András, Jurasits Mária, Krémer Klára, Szabó Terike, 
Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Kolonits Olga,  

Mocsán Ilike, Dobovanszky Imre. 
 
 

 Válaszos zsoltár: Légy áldott, Szent István király!  
 Énekek:232, 293, 122, 294/A, 142, 114, 144, 306, 284. 
 

 

 



 

HIRDETÉSEK 
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 
Szentmise előtt 9:30-kor.  
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise 
előtt! 
+ Szeretettel köszöntjük a Szt. István Király 
ünnepi Szentmise és díszebéd résztvevőit. 
Köszöntjük körünkben a HOLDVIOLA együttes 
tagjait, akik ebéd után 2 órai kezdettel koncertet 
adnak, a belépő ingyenes. 
+ Augusztus 26-án, d.e. 11órától, a Hungarian So-
ciety szeretettel várja a közelmúlt történelme 
iránt érdeklődőket az Író – olvasó találkozó Borhi 
László professzorral, az Oak Park-i 
könvtáránal.Belépés a találkozóra ingyenes, de 
részvételi szándékukatjelezzék 
a judit.ludwig@hungarianculturalinstitute.com  
email címen. 
+ Augusztus 27-én less a Szabad Magyar Refor-
mátus Egyház hagyományos pinikje 12 órai kezdet-
tel. Hely: Bunker Hill 1-es számú piknikhelye. Fi-
nom magyaros ebéddel várják a megjelente-
ket.Támogassuk ezt a magyar eseményt is. 
Szeretettel hívnak mindenkit. 
+ Szeptember 16-án, a Magyat Társaság 
szervezésében lesz a”Taste of Hungary “ a 
Norridge-i Ref. Egyháznál, mindenkit szeretettel 
hívnak.  
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 
megváltozott, jelentse be az irodában. 
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik 
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
+ Meg tart a nyári vakáció ideje, kérjük ne feletkez-
zenek el Szentmisét hallgatni bármerre vannak. 
Templomi adományaikat kérjük postázzák tem-
plomunk címére. Kellemes nyaralást, biztonságos 
utazást kivánunk mindenkinek! 
+ Templomunk eseményeit megtekinthetik: 
www.stephenchurch.org  

 

 

 

 

 

 

ANNOUNCEMENTS  
+ We will be praying the rosary 
every Sunday morning at 9:30 be-
fore Mass. All are welcome to 
pray with us.  
+ Confession time is available be-
fore mass on Sunday. 

+ We welcome everyone to the 

Feast of St. Stephen King of 

Hungary and invite you to 

continue the celebration with our 

luncheon and the free concert 

offered by Chicago Cultural 

Committee with the 

HOLDVIOLA GROUP from 

Hungary, at 2PM. 
+ On August 26th at 11AM, 
the Hungarian Society, invites you 
to attend the Book discussion with 
Professor László Borhi about his 
recently published book „Dealing 
with Dictators”. The event will 
take place at Oak Park Main Li-
brary. 
+ On August 27th, the Free Hun-
garian Reformed Church will held 
their annual Picnic at Bunker Hill 
Forest Preserve. Everyone is in-
vited to attend.  
+ On September 16th, there is a 
“Taste of Hungary” picnic at the 
Norridge Ref. Church, held by the 
Hungarian Association  
+ Please report any changes in ad-
dress or phone number to the of-
fice. 
+Sunday mass intentions for our 
loved ones can be requested in the 
office.  
+ To learn more about our events, 
visit www.stephenchurch.org.  
 

 

Dear Parishioners, 
     What decent mother would not do absolutely everything in her power to 
make sure her child is safe and secure? The woman depicted in today's gos-
pel is a vivid example of the lengths a virtuous mother goes through to tend 
to the spiritual, emotional and material well-being of her child. The woman 
was from Canaan so she knew she had two strikes against her which might 
cause her to be ignored by Jesus and his Jewish friends: she was a woman 
and she was from another country. However, because of her faith in Jesus and her moth-
erly dedication to her sick daughter she persisted. Jesus resisted her at first. Scholars 
think this was not actually a matter of Jesus being rude but of him making a point for the 
disciples to observe especially because they had told Jesus to dismiss her because she 
was annoying them. However, the woman does not flinch and indeed because of her 
faith in Jesus her daughter is healed. This is a wonderful lesson for all of us from many 
angles. It shows the necessity of persistence in prayer and the importance of persever-
ance in faith. It also illustrates that Jesus indeed not only came for "the lost sheep of the 
house of Israel" but for every person on earth. So, too, must we have a charitable regard 
for every person on earth. 
     There is a direct application from today's gospel to the Feast of St. Stephen King of 
Hungary. Like a good father, St. Stephen saw himself as having been entrusted by God 
to care for all the people of his Kingdom especially the poor and forgotten people. In-
deed, he didn't so much regard all of his people as his subjects but as his children. He 
did not rule for his own aggrandizement but as a son of the Church. Look at all the mon-
asteries, churches, orphanages, schools, and hospitals St. Stephen founded during his 
reign. It's extraordinary to behold! Most of his contemporaries in other kingdoms could 
not be bothered with any of that but only with living in the lap of luxury and having peo-
ple be subservient to them. St. Stephen served humbly in the manner of Jesus Christ. By 
fighting vigorously to protect his children from infidels St. Stephen tended to their spiri-
tual welfare as much as he tended to their physical and emotional well-being. Again, it 
wasn't about his will but about God's will and he believed, like the woman in today's 
gospel, that faith in Jesus must be preserved at all costs.  
       For the woman in today's gospel the result of having faith led to the healing of her 
child. For St. Stephen King of Hungary the result of having faith led to millions of Hun-
garians coming to know and love Jesus Christ and experience his love down through the 
centuries. How appropriate that we celebrate the Feast of St. Stephen King of Hungary 
today at our church. Through worship, good food and music we praise God for the gift 
of faith he has given to the people of Hungary through St. Stephen. May we strive to 
imitate his Christ-like charity and faithfulness every day of our lives!  
     St. Stephen King of Hungary, pray for the spiritual success of our daily endeavors 
and pray that each one of us may meet you face to face one day with Jesus and all the 
saints and angels in the glory of heaven!  
In God's love, 
Father Michael Knotek 

      A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi 
Tánccsoport első tanítási napja, szombaton, szeptember 23-án lesz.  
     További dátumok: Október 07. és 21. November 04. és 11.   
December 2. és 16.  
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