SZENTISTVÁNI ÖRÖKSÉGÜNK.
Szent István királyunk örökösei vagyunk. De nemcsak mi magyarok
örököltünk Tőle, hanem az egész keresztény világ és 2000 éves Egyházunk
is. Szent István és árpádházi királyaink Isteni-Alapokra építették a MagyarJövőt. István a Magyar-Törzsek-Szövetségéből alapított egységes Magyar
Államot, Magyar Királyságot és mint Apostoli-Király Magyar-Keresztény-Egyházat.
Ünnepélyesen fogadja II.Szilveszter pápától a Szent-Koronát, akivel a Kr.u. 1000.
év Karácsonyán Esztergomban Asztrik-Érsek által apostoli királlyá koronázzák. Ezzel a
fiatal Magyar Nemzet belépett az európai nemzetek közé és a keresztény Európa nagy és
erős bástyája, a hősöket és szenteket adó Pannónia lett.
Apostoli királyunk államférfiúi nagysága a magyar jogalkotásban és a törvények
megtartásában is megnyilvánult: 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. Épen maradt jobb keze, a Szent-Jobb, most is mutatja számunkra az
utat, melyen haladnunk kell Európában és a világban és nemzeti karakterünk
formálásában is segit minket. Jelenlegi kritikus helyzetünkben, a világ szellemi- és
politikai zűrzavarában is vezet bennünket a küzdelmeken és harcokon át a szebb és
boldogabb jövő felé.
István, mint király sohasem vesztett háborút, de még vesztes csatájáról sem tudunk!
Napjainkban is, több mint 2000 év távlatából "ökumenikus-híd" a Nyugati- és a KeletiEgyház között, mivel 2000. augusztus 20-án, II.Bartalomeosz Konstantinápolyi
Pátriárka a Keleti-Egyház szentjei közé emelte.
Nemcsak a Kárpátok övezte gyönyörű hazában, hanem szerte a nagyvilágban, ahol
magyarok élnek, a jövőbe vetett szent reménnyel ünnepelnek és tisztelegnek a nagy
király előtt.
Szent királyunk Nagy Boldog Asszony napján, uralkodásának 38. évében adta vissza
lelkét Teremtőjének, és Regina-Patrónánknak ajánlotta Országunkat- és jövőnket. Azóta
a magyarok tündöklő csillagaként ragyog a magyar ég felett és várja, hogy befogadva
ma is szent örökségét, visszatérjünk az általa kijelölt apostoli útra: megmaradva
kereszténynek és megmaradva magyarnak. A m e n.

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 Egyházad védelmezője a mennyben.
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AUGUSZTUS 21 - ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Aug 21

11:00AM

Aug 28

10:00AM

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

TEMPLOMUNK BÚCSÚJA
Templomunk Híveiér
Maureen Simonyi

Katona Család

Válaszos zsoltár: Légy áldott, Szent István király!.
Énekek: 232, 293, 122, 294/A, 142, 114, 144,
306, Székely Himnusz,284.
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
Aug. 14th: $ 949,00
Please support your Parish!
May God bless your generosity!

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, Vajda Rudi, Mátyás Károly, Joseph Toth,
Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József, Neubauer Jószef,
Babochay András, Jurasits Mária, Krémer Klára, Szabó Terike,
Mákos Anna .

ANNOUNCEMENTS

HIRDETÉSEK

+ We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30 before
Mass. All are welcome to pray.
+ Confession is available before mass
on Sunday.
+ It is vacation season, and we ask our
parishioners not to forget to attend
Sunday mass. Donations can also be
mailed in. Thank you for your support.
+ Today, August 21st we celebrate the
Feast of St. Stephen, also our parish
82th anniversary. Mass will be at 11
o' clock followed by lunch.
+ On September 4th, the Free Hungarian Reformed Church will held
their annual Picnic at Bunker Hill Forest Preserve. Everyone is invited to attend.
+ On September 10th, there is a
“Taste of Hungary” picnic at the Norridge Ref. Church, held by the Hungarian Association
+ For mass intentions, please call or
stop by the office.
+ We ask that if anyone has changed
their address or phone number, please
notify the office.
+ To learn more about our events, visit
www.stephenchurch.org.

+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt 9:30-kor. Mindenkit szeretettel
hívunk a közös imádságra.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise előtt!
+ Szabadság ideje van, kérjük híveinket, hogy
ne feletkezzenek el a Szentmise hallgatásról,
bárhol is vannak. Templomi adományaikat
posta útján is elküdhetik. Köszönjük
támogatásukat.
+ Ma, Augusztus 21. van a templomunk
búcsúja, ugyan akkor ünnepeljük Egyházközségünk 82-ik évfordulóját. Szentmise 11 órától
lesz, majd díszebédre hívjuk a kedves híveket.
+ Szeptember 4-én, a Szabad Magyar
Református Egyház tartja évi nagy Piknikjét.
Mindenkit szeretettel hívnak.
+ Szeptember 10-én, 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.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi
Tánccsoport első tanítási napja, szombaton, szeptember 17-én

lesz.

További dátumok: Október 01. és 22.
November 05. és 12.
December 3. és 10.

Dear Parishioners,
How well does Jesus know you? That is the question posed in the
gospel reading for this Sunday. It is a helpful question to reflect upon as
we celebrate the Feast of St. Stephen King of Hungary here in our parish.
Jesus was making his way through a town when someone asked
him if many people would be saved. He replied by telling them to be prepared to enter heaven through the "narrow gate". The entrance to heaven
is narrow because it involves first walking the way of the Cross which is unappealing
to many people. Heaven is indeed God's plan for us but it is not automatic. We don't
earn heaven, it is God's free gift. However, Jesus needs to know each of us as people
who put their faith into action and are willing to sacrifice for the sake of our faith.
St. Stephen King of Hungary could have had an easy life living off the lap of
luxury. However, he took his baptism seriously and lived out his faith with integrity
and courage. He put Jesus first and himself second and because of this he experienced
a great deal of strife. Godless people opposed him on every side but he did not give up
on God. Adversity did not hold him back because he "endured his trials as discipline"
as illustrated in this Sunday's Letter to the Hebrews. He lived as a "son of God" seeing
his trials as discipline rather than as setbacks. Indeed, God calls each of us to be his
sons and daughters. Therefore, when we suffer we do not allow it to discourage us but
we see it as discipline from God our loving Father. I don't believe God inflicts suffering on us, suffering is an unavoidable experience in life. However, God uses it to draw
us closer to himself. When endured with prayer and patience suffering makes us
stronger spiritually and emotionally as sons and daughters of God.
St. Stephen King of Hungary is a great role model for all of us as we strive to
enter through the narrow gate. The way he chose to lead his people was to bring them
to Jesus rather than to subservience to himself. By founding monasteries and convents
and establishing numerous dioceses in Hungary and placing all of his subjects under
the protection of Our Blessed Mother, St. Stephen was illustrating the reading from
Isaiah that reminds us that God is present as a dynamic creative activity gathering the
people of all nations into a relationship with himself. It is our calling to cooperate with
God's activity in the world and live our lives not for comfort and vainglory but for the
sake of bringing more people to Jesus.
How proud I am to be a part of this faith community of Hungarian Catholics
who know Jesus and are known by Jesus as people who put their faith into action! We
celebrate the Feast of St. Stephen King of Hungary with prayer, music, dance, food
and most especially the Eucharist. May we follow St. Stephen's example by helping
more people to love Jesus.
In God's love,
Father Michael Knotek

