SZENT ISTVÁN MAGYAR KIRÁLY 969 – 1038
Az első magyar király. Uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből
kialakult fejedelemséget egységes, keresztény magyar királysággá
alakította át. Az ezeréves törvénytár az általa alkotott örvényekkel kezdődik. Az államszervezet kiépítésével párhuzamosan megszervezte a
Magyar keresztény egyházat, ezért ő és utódai viselhették az apostoli
király címet. Magyarországon minden év aug, 20-án I. István király
szentté avatásának napját ünnepeljük. Születésekor a türk eredetű pogány
Vajk nevet kapta. Adalbert prágai püspök keresztelte meg , keresztségben
az első keresztény vértanú után az István nevet kapta. A bajor Gizella hercegnővel kötött házassággal papok, lovagok, mesteremberek érkeztek
hazánkba. Apja halála után a pogány Koppány fellázadt ellene,legyőzvén
felnégyeltette és az ország 4 legfontosabb várainak kapuja fölé függesztetteki elrettentésképpen.. II. Szilveszter pápától koronát és apostoli áldást nyert és Magyarország
belépett az európai keresztény nemzetek sorába. A koronát István a kerszténység tejesztésében
betöltött szerepéért kapta.
A trón utódlására fai Imre herceg volt jogosult, Gellért püspök foglalkozott a trónörökössel, István
pedig az INTELMEKBEN foglalta össze fia számára a jó király teendőit. 1031-ben vadászat közben egy vadkan halálra sebezte, így minden remény elveszett arra, hogy István egyenes ágon adja
tovább a királyi címet. Püspökségeket szervezett: esztergomi, győri, veszprémi, erdélyi, váci , bihari, pécsi, kalocsai, egri, csanádi. Szerzetesrendeket telepített le, kolostorokat epíttetett. Élete
végén a beteg király Szűz Máriának, Nagyboldogasszonynak - aug. 15 - ajánlotta fel az országot.
1038-ban ezen a napon halt meg, holttestét az általa emeltetett székesfehérvári bazilikában helyezték örök nyugalomra.
SZENT JOBB
A Szent Jobb nemzeti és keresztény ereklye, feltételezetten Szent
István király természetes úton mumifikálódott jobb keze. Az ereklyét a
budapesti Szent István bazilikában lévő Szent Jobb
kápolnában őrzik. Évszázadokon át zarándokoltak a hívek a Szent
Jobbhoz, amely a történelem során allandó hányattatásnak volt kitéve.
1900 és 1944 között a Zsigmond kápolnában őrizték. 1938-ban, Szt.
István halálának 900. évfordulójára rendezett szentévben körbehordozták az országban. A II. világháború alatt több helyen is őrizték a
Szt. Jobbot, majd az Amerikai Katonai Misszió hozta vissza és 1945 aug. 20-án a körmeneten már
körbehordozhatták. 1987-ben Paskai bíboros szentelte fel a Szt Jobb
kápolnát a Szt. István bazilikában, itt helyezték el az ereklyét. 1989 óta
ismét megrendezik az aug 20-i körmenetet.
GONDOLAT
Semmi sem emel fel úgy, mint az alázatosság, és semmi sem aláz meg
annyira, mint a kevélység és gyűlölség. Békítő és ne békétlenkedő
légy! A jog célja a béke...
( Szent István király intelmei )

AUGUSTUS 20 - SZENT ISTVÁN KIRÁLY
MAGYARORSZÁG FŐVÉDŐSZENTJE
Faludi Ferenc:
Szt. István királyhoz
Dicső István, nagy királyunk,
téged ég s föld magasztal,
Téged tisztel kis országunk,
első szent urának vall.
Tőled vette fényességét,
méltóságát érdemét,
koronája ékességét, hitét,
kincsét, mindenét.
Elbujdostál, megkerestünk,
áldott legyen a szent ég!
Országunkba bevezettünk,
szívünk örömében ég!
Drága kincsünk feltaláltunk:
Magyarország vigadozz!
Itt van, kit óhajtva vártunk,
ezer áldásokat hoz.
Ime a te reménységed,
ínségedben ide nézz,
Isten után erősséged,
megoltalmaz ez a kéz.
Megvígasztal mindnyájunkat,
hatalmunkban vastagít,
Megtágítja országunkat,
végig megtart, boldogít.

Istenünk, te Szent István királyt itt a földön országunk
koronájával ékesítetted és szentjeid közé emelted. Add
kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt
hazánkban, legyen védelmezője a mennyben. A mi Urunk,
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.
Szent István király, könyörögj érettünk!

Budán nyugszik, Buda vára,
e szentséget megböcsüld!
Atyja után nem sokára,
bíztat az ég: Imrét küld.
István mellett itt lész fia,
megtestesült angyalunk,
Megszerzi ezt két Mária,
égi s földi asszonyunk.

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCHSZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
2011

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
Telephone: (773) 486-1896
Fax: (773) 486-1902
Email: st.stephen@freemail.hu
Web: http://stephenchurch.org
Administrator: Fr. Sándor Siklodi
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
Organist: Mr. Imre Olajos

AUGUSZTUS 21 - ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Kéri/ Requested By

AUG 21

11:00 AM

Templomunk híveiért

AUG 21

6:00 PM

(English mass) Parishioners

AUG 28

10:00 AM

AUG 28

6:00 PM

Ignácz Ilona

Pinke Etelka

(English mass) Parishioners

Válaszos zsoltár: Légy áldott, Szent István király!
Énekek: 232, 293, 122, 294/A, 142, 114, 144, 306, 284, O, Nagyasszony
MISSION STATEMENT
PARISH
COLLECTION: St. Stephen King of Hungary Church serves the spiritual needs of all
Aug 14th: $864.01 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, Klapka Mihály, Baksay
István, Jurasits János, Vajda Rudi, Butkovich Adél, Boesze
János, Szabó Ilonka, Saller Márta, Molnár János, Szabó Terike,
Jacques Yez.

ANNOUNCEMENTS
+ We will be praying the rosary every
Sunday morning at 9:30 before Mass. All
are welcome to pray with us.
+Today, we celebrate the Feast of St.
Stephen.There is a lunch after the mass,
also the Parish Council is holding elections.
+Please remember in your prayers Fr.
Kamp, who’s been sick and was in the
hospital.
+On Aug. 28th, there will be a second
collection, benefiting the missions.
+Those wishing to have a mass said for a
loved one should notify the office by
phone or in person.
+We ask that if anyone has changed their
address or phone numbers to please notify the office.
+Those who are traveling over the summer could find information about church
locations and mass times at:http://
masstimes.org. Don’t forget to support
our church and send in your donations.
+The Scout Troop, Hungarian School and
Folk Dance group invite you on September 11th, to an Ecumenical Worship Service (12:30) and Lunch (1:30) , held at
the Free Hungarian Reformed Church, to
kick off their new school year. Come and
support Hungarian children's programs in
Chicago.
+The Hungarian Holy Trinity Church in
East Chicago, will celebrate on
September 24th, at 11AM, it’s 105
Anniversary. Everybody is welcome to
attend.
+To see more about events at our church,

HIRDETÉSEK
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt 1/2 10-től, mindenkit hívunk
a közös imádságra.
+Ma, Aug. 21 Szt István búcsú, mise után ünnepi ebéd. Ugyan csak ma, templomunk
Egyháztanácsa felújítási választást tart.
+Imádkozzunk Kamp atya mielőbbi teljes
felépüléséért
+Aug. 28 Missziós Vasárnap, 2 gyűjtés lesz
a Missziók javára
+Vasárnapra és hétköznapra szentmiséket kérhetnek szeretteik emlékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában vagy hívják a templomot.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodába.
+Nyári időben nincs vakáció vagy szünet,
mindenkinek kötelező az Úr napját
megszentelni. Azok részére akik utaznak, a
http://masstimes.org web oldalon található
információ a templomok és szentmise
időpontról. Ne feledkezzünk el pedig a
templomunk támogatásáról sem és küldjük be
adományainkat.
+A Cserkész Csapat, Magyar Iskola és a
Bóbita Néptánc Csoport szeretettel vár mindenkit Szeptember 11-en, az évnyító
ökumenikus szertartásra(12:30) és az azt
követő ebédre (1:30), a Szabad Magyar Református Egyháznál.
+A Szentháromság Magyar Templom és
közössége SZEPTEMBER 24-en de.11-kor
ad hálát a templom és közösség 105-ik
évfordülója alkalmából a Mindenható Istennek! Az ünnepségre mindenkit szeretettel várvisit our website at www.stephenchurch.org
nak!

