
 

Millions of Iraqi brothers and sisters are suffering  
displacement and terror from the Islamic State of  
Iraq and greater Syria. Religious minorities, includ-
ing Christians, Shia Muslims, and Turken are being 
 attacked and murdered. Please pray for peace and unity and consider donating to Catholic Re-
lief Services: www.ChicagoPeaceAndJustice.org/IraqEmergencyApeeal or send donations to: 
 Attn: Iraq Emergency Appeal 
         Catholic Relief Services 
         3525 S. Lake Park Ave. 

ARCHDIOCESE OF CHICAGO  

CATHOLIC RELIEF SERVICES 

IRAQ EMERGENCY APPEAL:  

A HUMANITARIAN CRISIS 

SZENTJEINK 

              Szent Mónika ünnepét kedden, augusztus 27-én tartjuk. Szent 
Ágoston édesanyja, aki fia megtérését évtizedes imádságával könyörögte 
ki. 387-ben halt meg. 
               Szent Ágoston püspök és egyháztanító ünnepe szerdán, 

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. 

                Keresztelő Szent János vértanúságára augusztus 29-én, pénteken 
emlékezünk. Az Úr előhírnöke börtönbe került, mert megrótta az ifjabb 
Heródes fejedelmet házasság-törő kapcsolata miatt. Heródiás, a fejedelem 
bűntársa követelte lefejezését. János betöltötte küldetését, s miután előbb 
tanúságot tett Krisztusról a Jordán partján, most hozzáadja a vérével 

megpecsételt tanúságot is. Így lett az igazság vértanúja.  

                 FERENC PÁPA LEVELET KÜLDÖTT A MAGYAROKNAK  
                               A NEMZETI ÜNNEP ALKALMÁBÓL 
          Ferenc pápa levélben üdvözölte Áder János köztársasági elnököt és Magyarország 
minden állampolgárát az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából, tájékoztatta az MTI-t 
augusztus 18-án a Köztársasági Elnöki Hivatal. 
„Szívélyes üdvözletemet küldöm Excellenciádnak és Magyarország minden szeretett ál-
lampolgárának abból az örömteli alkalomból, hogy Szent István védnöksége alatt most 
lesz nemzeti ünnepük. A Mindenható Isten szerető gondviselésébe ajánlva a nemzetet, 
imádkozom azért, hogy minden magyar továbbra is egy igazságra, igazságosságra és egy-
ségre épülő társadalom megterem-tését segítse elő” – írta az egyházfő.        Magyar Kurír 

 

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: "Ecce Sacerdos”, 293, 122, 294A, 

                       "Praise to the Lord”(#30 in “Today’s Missal”),     

                       “Panis Angelicus”, 306, “God Bless America”, 284. 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2014 
Telephone: (773) 486-1896                                                            

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Maciej Galle 

Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

AUGUSZTUS 24  

SZT. ISTVÁN KIRÁLY MAGYARORSZÁG VÉDŐSZENTJE  
SZT. ISTVÁN KIRÁLY TEMPLOM BÚCSÚJA  

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

Aug 24 11:00 AM Templomunk híveiért  

Aug 31 10:00 AM Tarnay Klára és Lokcsánszky Sylvia        Rékay Cecilia  

In your prayers, please remember these parishioners or 

relatives and friends of parishioners who are sick and in need of God’s 

healing grace: Szalai Erzsébet, Baksay István, Vajda Rudi, Saller Márta, 

Mátyás Mária, Mrs. Maureen Simonyi, Mátyás Károly, Szukitch Margit, 

Mákos József, Domokos Mária, Jacques Yez . 

 



 

ANNOUNCEMENTS  

+ We will be praying the rosary 

every Sunday morning at 9:30AM 

before Mass. All are welcome to 

pray with us.  

+  Confession time is available be-

fore mass, on Sunday. 

+ We welcome today his Excel-

lency, bishop Alberto Rojas, clergy, 

parishioners and guests. Thank you 

for being here, to celebrate together 

our parish 80th anniversary. 

+ On August 31st, coffee and pas-

tries will be served after the mass. 

+ Starting with August 25th, Fr. 

Maciej will be on vacation. We 

wish him to have a pleasant trip. If 

there is no answer calling the office 

during that period, you could reach 

Katona Marika at 773-334-1555. 

+ On September 7th, there won’t 

be any coffee served after the mass, 

that day there is the Free Hungarian 

Reformed Church annual Picnic, 

were everybody is invited. 

+ Those who are traveling over 

the Summer could find informa-

tion about church locations and 

mass times at: http://

masstimes.org. Do not forget to 

support our church and send in 

your donations.  

+ For mass intentions, please call 

or stop by the office.  

+ To learn more about our events, 

visit www.stephenchurch.org.  

 

 

 

HIRDETÉSEK 

+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 

Szentmise előtt 1/2 10-től. Minden kit szeretettel 

hívunk a közös imádságra. 

+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise 

előtt!  

+ Szeretettel köszöntjük körünkben Alberto Rojas 

püspök urat és a vendég lelkipásztorokat. 

  Köszöntünk minden kedves templomtagot  és 

vendéget, köszönjük, hogy együtt ünnepelnek 

  velünk templomunk 80 éves évfordulóján.  

+ Jövő vasárnap, Augusztus 31-én, a szentmise 

után kávéra és süteményre hívjuk a kedves híveket. 

+ Mátyás atya szabadságra indul augusztus 25-én, 

kivánunk neki szerencsés utat és jó pihenést. 

 Amennyiben a templomnál nics válasz a hívásokra, 

kérem hívják Katona Marikát a 773-334-1555-ös 

számon.  

+ Szeptember 7-én, nem lesz sem reggeli, sem 

sütemény-kávé felszolgálás. Köszönjük  

megértésüket. Ezen a vasárnapon lesz a Szabad 

Magyar Ref. Egyház piknikje,  melyre mindenkit 

szeretettel hívnak és várnak.  

+ Nyári időben nincs vakáció vagy szünet, min-

denkinek kötelező az Úr napját megszentelni. 

Azok részére akik utaznak, a  

http://masstimes.org web oldalon található in-

formáció a templomok és szentmise időpontról. 

Ne feledkezzünk el pedig a templomunk 

támogatásáról sem és küldjük be adomá-

nyainkat. 
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 
megváltozott, jelentse be az irodába.  
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik 
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket meg-
tekinthetik: www.stephenchurch.org  

 

+  For those parishioners who cannot attend 
mass regularly, at GiveCentral.org,  dona-
tions 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. 

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 September 7th, the Free Hun-

garian Reformed Church will held 

their annual Picnic at Bunker Hill, 

Groove # 1.  
+If you would like to know more 
about Hungarian events taking place 
in our area, please visit 
chicagohungarians.com  for 

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 

 

+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, 

MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki 

szeretné Templomunk Mindszenty termét  

rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze 

szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt 

templomunk irodájában, vagy hívja a Templo-

mot. 

+Szeptember 7-én tartja a Szabad Magyar Re-

formátus Egyház évi piknikjét a Bunker Hill # 1  

piknikező helyen.  
+Ha szeretne tudni a városunkban történő  
magyar eseményekről, programokról, a 
www.chicagohungarians.com web oldalon min-

denezekről tájékozódhat.  

PARISH  COLLECTIONS 

                 August 16                                                      August 17 - Sunday  

7:00PM Mass  Basket Coll.: $760.00                      10:00AM Mass coll.:$ 1,053.00  

                         Maint. coll: $2,343.00                                            Vigil light: $ 93.00  

                    Mass Intentions:$ 470.00                         Extra ordn. income:$ 1,200.00  

                Total collection: $ 3,573.00                            Total collections:$2,346.00  

                                                              1:00PM Mass: Stole money for                 

Baptism:$300.00 

                                                 Basket coll.:$111.00 

7:00PM Mass collection:$242.00 

 

          

                                   Please support your Parish! May God bless your generosity! 

              HASZNOS GONDOLAT 

            Ne mérgelődj azon, hogy nem tudod az embereket megváltoztatni és olyanná 

tenni, amilyennek szeretnéd ha lennének, mivel még magadat sem tudod olyanná tenni, 

amilyen lenni szeretnél.                       (Kempis Tamás) 
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