
 

             SZENT KIRÁLYUNK NEMZETÜNK APOSTOLA 
        1083. augusztus 20-án, Szent László királyunk uralkodása idején, 
Székesfehérvárott ünnepelték és István király szentté avatását. Azóta ez a nap 
egész magyarságunk szent ünnepe. A hála, a tisztelet és a szeretet érzületével 
emlékezünk az ország- és egyházalapító apostoli királyunkra.     

        Nemcsak a Kárpátok övezte gyönyörű hazában, hanem szerte a nagyvilágban, ahol 
magyarok élnek, méltósággal, a lélek örömével és a jövőbe vetett szent reménnyel 
ünnepelnek és tisztelegnek a nagy király előtt. 
         Szent István a világtörténelem azon kevés királyai közé tartozik, aki sohasem 
vezetett sikertelen háborút, de még vesztes csatájáról sem tudunk. 38 esztendős uralkodása 
alatt a Kárpát-Medencében letelepedő törzsi-nemzetségi szervezetekből egységes, önálló 
királyságot alapított, a nyugat európai uralkodók is elfogadták, hogy Magyarországgal 
érdemes jó viszonyt kialakítani és barátságot kötni. Olyan hazát adott népünknek, amely a 
nyugati kultúrának és az európai közösségnek méltó és erős állama lett. Bevezette 
nemzetünket a keresztény Európába.  
       A két érsekség (Esztergom, Kalocsa), a nyolc püspökség (Veszprém, Győr, Pécs, 
Vác, Csanád, Eger, Erdély, Bihar) és a bencés apátságok (Pannonhalma, Zalavár, 
Pécsvárad, Bakonybél és Zoborhegy) a lelki-szellemi műhelyei lettek annak a missziós 
tevékenységnek, melynek révén Magyarország a keresztény Európa nagy és erős bástyája, 
a hősöket és szenteket adó Pannónia lett. 
       A nyugati uralkodókat is megelőzve, elsőként ajánlotta föl hazánkat, egész 
magyarságunkat a Boldogságos Szűz Mária oltalmába, és ezzel megvetette alapját a 
Regnum Marianum, Mária Országa keresztény eszméjének.  
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 magyar emberhez szólnak. Épen maradt jobb keze, a Szent Jobb, 
amely most is mutatja számunkra az utat, melyen haladnunk kell Európában és a Világban 
és nemzeti karakterünk formálásában is segít bennünket. 
     Jelenlegi kritikus helyzetünkben, a világ szellemi- és politikai zűrzavarában napjaink-
ban is vezet bennünket a küzdelmeken és harcokon át a szebb és jobb jövő felé.    

KÖZÖS IMÁNK SZENT ISTVÁN KIRÁLY KÖZBENJÁRÁSÁRA 
    Augusztus 20-án hazánkban és a világ sok magyar közösségében megünnepeltük Szent 
István király főünnepét. A napi szentmise könyörgése így szólt: 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.  Ennek az imádságnak a gondolatával kérjük, hogy a világ minden magyarja 
kezdjen imádkozni – egyénileg vagy közösségekben – a New York-i Szent István magyar 
templom híveiért. Nehéz napokat élnek át, és továbbra is hűek akarnak maradni 
Krisztushoz és Egyházához. A hathatós imádság eredményes és hasznos lehet számukra.  
                              Szent István király és nemzetünk szentjei,könyörögjetek érettünk! 
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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! 

Válaszos zsoltár: Légy áldott, Szent István király! 

Énekek: 232, 293, 122, 294/A, 142, 114, 144, 306, 284. 

AUGUSZTUS 23 - ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP     
SZT. ISTVÁN KIRÁLY TEMPLOM BÚCSÚJA  

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 Mária, Mátyás Károly, Joseph Toth, 
Mrs. Maureen Simonyi, Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József,  
Megyeri Piroska, Neubauer Jószef, Babochay András, Jurasits Mária,  
Rigácz Rózsika, Krémer Klára. 

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

Aug 23 11:00AM Pozsga Teréz                    Csorba Terike és Családja  

Aug 30 10:00AM Krémer Sándor               James and Josephine Nagy  

PARISH  COLLECTIONS 

August 16th: $ 1,047.00 

Please support your Parish!  

May God bless your generosity! 



 

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 23rd, we celebrate St. 
Stephen’s Feast Day. The 11:00AM 
Mass  will be followed by lunch.  
+ We ask that if anyone has changed their 
address or phone number, please notify 
the office. 
+ During 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. 
+ To learn more about our events, visit 
www.stephenchurch.org.  
+ For those parishioners who cannot at-
tend mass regularly, at GiveCentral.org,  
donations could be offered to our church 
and to St. Stephen Hungarian School, as a 
one time or periodically, with a credit card 
or from a bank account.  

HIRDETÉSEK 
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap 
a Szentmise előtt. Mindenkit szeretettel 
hívunk a közös imádságra. 
+ Szentgyónás van minden vasárnap a 
Szentmise előtt! 
+ Szeretettel köszöntjük  kedves vendégein-
ket, akik ma együtt ünnepelnek velünk Szt. 
István Király templomunk búcsúján.  
+ Szeretettel búcsúzunk Attila atyától, 
köszönjük szolgálatát, reméljük, hogy 
jövőre is eljön közénk. Szerencsés utat 
kívánunk! 
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefon-
száma megváltozott, jelentse be az irodában. 
+ Nyári vakáció ideje van, kérjük ne fe-
letkezzenek el Szentmisét hallgatni bár-
merre vannak. Templomi adományaikat 
kérjük postázzák templo-munk címére. 
Kellemes nyaralást, biztonságos utazást 
kivánunk mindenkinek. 
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek 
szereteik elékére. Kérjük jelentkezzenek az 
irodában. 
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket 
megtekinthetik: www.stephenchurch.org  

 

                                 SZENTJEINK 

               Szent Mónika ünnepét csütörtökön, augusztus 27-én tartjuk. 
Szent Ágoston édesanyja, aki fia megtérését évtizedes imádságával 
könyörögte ki.  387-ben halt meg. 
              Szent Ágoston püspök és egyháztanító ünnepe 
pénteken, augusztus 28-án lesz. A négy nagy nyugati 
egyházatya egyike. Afrikában született, viharos ifjúságát 
Karthagóban, majd Rómában élte, különböző filozófiai 

iskolákhoz csatlakozva. 387-ben Milánóban Szent Ambrus püspök 
segítségével jutott el a keresztény hitre. Pap lesz, majd Hippó püspöke 
Afrikában. Hatalmas irodalmi élet-műve a keresztény nyugatnak és az 
Egyháznak leggazdagabb öröksége. Ágoston a keresztény szellemiségnek 
sok évszázadokon át példaképe, ösztönzője és táplálója. Meghalt 430-ban. 

 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, 
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
Aki szeretné Templomunk Mindszenty ter-
mét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze 
szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt 
templomunk irodájában, vagy hívja a Tem-
plomot. 
+ Augusztus 30-án, a Szabad Magyar 
Református Egyház tartja évi nagy Piknikjét. 
Mindenkit szeretettel hívnak.  
+ Szeptember 12-én, a Magyat Társaság pik-
nikje lesz a Norridge-i Ref. Egyháznál, min-
denkit szeretettel hívnak.  
+ Ha szeretne tudni a városunkban történő 
magyar eseményekről, programokról, a 
www.chicagohungarians.com web oldalon 
mindenezekről tájékozódhat.  

OUR HUNGARIAN  

COMMUNITY AND HERITAGE 
+ 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.  
+On August 30th, the Free Hungarian 
Reformed Church will held their annual 
Picnic at Bunker Hill Forest Preserve. 
Everyone is invited to attend. 
+ On September 12th, there is a “Taste 
of Hungary” picnic at the Norridge Ref. 
Church, held by the Hungarian Associa-
tion  
+ If you would like to know more about 
Hungarian events taking place in our 
area, please visit: 
chicagohungarians.com for more infor-
mation. 

MAGYAROK NAGYASSZONYA KÁPOLNA WASHINGTONBAN  
    

          Örömmel közöljük, hogy 2015. augusztus 29-én, délután 2:00 órakor kerül sor 
Washingtonban a Magyarok Nagyasszonya-kápolna felszentelésére. A kápolna az 
Egyesült Államok fővárosában, a Szeplőtelen Fogantatásról elnevezett nemzeti 
szentélyben lesz. Az előkészületek és a munkálatok gyors ütemben haladnak és 
hamarosan elkészül a kápolna. 
         Sok magyar közösség és egyén már készül az ünnepi napra. Mindenkit szeretettel 
hívunk és várunk erre a szép alkalomra! Bíztatunk mindenkit, hogy egyénileg vagy 
csoportosan szervezze az utazást. Jó lenne, ha minél többen együtt lennénk, mivel a 
kápolna felszentelését Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és Donald 
Wuerl washingtoni bíboros, érsek végzi majd. A dátum és az időpont nem változik! A 
bazilika pontos címe a következő:  

Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception                            
400 Michigan Avenue NE, Washington, DC 20017 
Szíves információt adok: Fr. Kiss G. Barnabás OFM  

Tel: 313-842-1133 vagy sztkereszt@comcast.net 

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport első 
tanítási napja, szombaton, szeptember 26-án lesz. 
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