
 

          Nyitott ész, hívő szív!         

 

      Ez a címe Őszentsége Ferenc Pápánk könyvének, amelyet még Buenos Aires-i 

Érsekként irt Krisztus-Örömhiréről: az Evangéliumról. 

Mi is folytatjuk Lukács-Evangéliumi elmélkedésünket: amelynek 

lényege, hogy azért van sok békétlenség a Világban, mert Krisztus 

evangéliumi tanítását sokan nem fogadják el, sőt vannak, akik ellene 

mondanak és ellene tanítanak!  (Lk 12,49 - 53). 

       De ezt az agg Simeon is megjövendölte Jeruzsálemben karjában 

tartva a 40 napos Gyermek-Jézust: JEL LESZ EZ A GYERMEK: 

SOKAKNAK ROMLÁSÁRA- ÉS SOKAKNAK 

FÖLTÁMASZTÁSÁRA, JEL, AKI ELLENTMONDÁST TÁMASZT! 

De az angyalok is J E L-nek nevezték A BETLEHEMI GYERMEKET, hírül adván a 

Messiás születését a pásztoroknak: "Ez lesz a JEL: Gyermeket találtok pólyába takarva- 

és jászolba fektetve!" 

Mi is énekeljük Magyar- Hozsannás- Énekes könyvünkből: "Szent hitünknek csillaga, 

minekünk is JELT ada!" 

És valóban Jézus, mint JEL, vállalta is a JEL szerepét: ha kellett a kevésbé népszerű, 

ellentmondásos JEL szerepét is ! 

       Ami azt jelent(ette)i: az Ő Messiási-Hivatása volt-, lett- és marad is Isten 

kiengesztelése a bukott emberiség minden tagja számára. 

De tanítása is arra ösztönöz, hogy a rossz (a bűn) helyett mindig a jót (az erényt) 

válasszuk ! 

      Jézus Krisztusban jelent meg itt a Földön az Isten képére és hasonlatosságára 

teremtett ember tökéletes mintaképe: eszménye ! 

De nekünk sem szabad elfelednünk:"Isten a közreműködésünk nélkül megteremtett 

minket, de csak a közreműködésünkkel üdvözít bennünket! 

És ez az ellentmondást támasztó Krisztusi-Jel végigkíséri több, mint kétezer éves 

Egyházunk -és több, mint ezer éves magyar kereszténységünk történetét ! De a Krisztus 

iránti hűség mindig erősebb a Krisztus- ellenességnél! És Jézus Krisztus isteni-szeretete 

is mindig erősebb az emberi 

szeretetlenségnél ! 

     Ezt nem feledve, napjainkban is az a feladatunk, hogy győztesen fussuk végig az 

előttünk lévő pályát (Zsid: 12,1-4) és elnyerjük életünk végén a hervadhatatlan - 

koszorút, de nem egyedül, hanem MI EGYÜTT KERESZTÉNYEK- ÉS MAGYAROK. 

Hogy igy legyen ehhez kérjük Mennyekbe Fölvett Nagy Boldog Asszonyunk és Apostoli

-Szent István Királyunk közbenjárása által Mennyei Atyánk áldását !      

                                                                                                          János atya. 

 

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

 Aug 25 10:00AM Molnár János                     Marócsik Család 

 Szept 1 10:00AM 
Kolonits György             felesége Kolonits Olga  

Ft. Siklódi Sándor           Chicago-i Magyar Klub  

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2013 
Telephone: (773) 486-1896                                                            

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Nicholas Desmond 

Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

  AUGUSZTUS 25 - ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP  

Válaszos zsoltár: Menjetek el az egész világra,  

                                                                 és hirdessétek az evangéliumot! 

Énekek: 257, 123, 118, 150, 306, 168. 

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! 

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, Baksay István, Vajda Rudi,Jurasits János,  Saller Márta, Mrs. 

Maureen Simonyi, Mátyás Károly, Somenek Juliska , Szukitch Margit 

PARISH  COLLECTIONS         

August 18th: $ 2,120 .00  

Please support your Parish! 



 

+St. Stephen King of Hungary 

 Parish joined GiveCentral.org, 

where 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. 

ANNOUNCEMENTS  

+We will be praying the rosary every 

Sunday morning at 9:30 before Mass. 

All are welcome to pray with us. 

+We thank all the volunteers who 

contributed to last Sunday’s lunch-

eon.  

+Congratulation to all re-elected Par-

ish Council members.  

+Today, August 25th there will be a 

breakfast after the mass . 

+On September 8th, the St. Stephen’s 

Hungarian School celebrates the 

beginning of the school year with a 

mass followed by lunch. Everyone is 

welcome to attend and support the 

school’s activities. 

+On September 15th, there will be a 

breakfast after the mass . 

+We ask that if anyone has changed 

their address or phone number to 

please notify the office. 

+For mass intentions, please call or 

stop by the office. 

+To learn more about our events,  

please visit our website at 

www.stephenchurch.org 

 

 

HIRDETÉSEK 

+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 

Szentmise előtt 1/2 10-től. Mindenkit szeretet-

tel hívunk a közös imádságra. 

+ Köszönet az önkéntes, fáradságot nem ismerő 

csoportnak, akik a Templomunk búcsú ebédjét 

sikeressé tették. Isten fizesse meg munkájukat! 

+Gratulálunk az újra megválasztott három 

Egyháztanács tagoknak, Isten áldása 

munkájukra! 
+Ma, a Szentmise után reggeli lesz. 

+Ma délután van Siklódi atya ravatala a Szt. 

Imre templomnál Clevelandba, holnap délelőtt 

a gyászmise után kísérik örök nyughelyére. 

Kőrjük a kedves híveket, emlékezzenek meg 

imáikban Sándor atyáról, a jó Isten adjon neki 

örök nyugodalmat. 

+Szeptember 1- Mivel az év utolsó piknikje 

lesz a Szabad magyar Református gyülekezet  

rendezésében, így nem lesz reggeli. Aki teheti, 

támogassa ezt a pikniket is. 

+Szeptember 15-én,  Szentmise után reggelire 

hívunk mindenkit. 

+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik 

elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 

+Templomunk eseményeit és a fénykpeket  

megtekinthetik:  www.stephenchurch.org  

+Lehetőség nyílt azok részére akik ritkábban 

tudnak templomba járni, de szívűkön viselik a 

templomunk sorsát, ezentúl adományozhatnak 

templomunk és az Szt. István Magyar Iskola 

részére a GiveCentral.org web oldalon, hitel 

kártyáról vagy bank számláról, egyszeri vagy 

rendszeres adományokat ajánlani. 

 

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 re-
quested date. 

+On September 1st, the Free Hungar-

ian 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 
 

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 
+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, 

  MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki 
szeretné Templomunk Mindszenty termét ren-
dezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát 
legalább 3 héttel az esemény előtt templomunk 
irodájában, vagy hívja a Templomot. 
+Szeptember 1-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  
mindenezekről tájékozódhat. 

     A Szt. István Magyar Iskola és a Bóbita Néptánc 
Csoport szeptember 8-án tartja az évnyi-tóját szent-
misével és ebéddel összekötve. Ebéd  
ára $ 15.00, gyerekeknek $ 7.00, 6 éves kor alatt in-
gyenes.Jelentkezni lehet: Szabó Zitánál a 847-740-
4478, és Mocsán Ilikénél a 773-736-9156 telefonszámokon. 
Szeretettel hívnak és várnak mindenkit.  

Az első tanítási nap, következő héten, szombaton, szeptember 14-én lesz.  
    A bejelentkezési lap az iskolába letölthető a www.stephenchurch.org  és kérjük 
küldjék el a mayariskola@stephenchurch.org címre. Részletekért, kérjük írjanak az 
iskola címére.  

További időpontok a 2013. őszi/téli félévre: 

   2.  Szeptember 28.  

   3.  Október 12.  

   4.  Október 26.  

   5.  November 9.  

   6.  November 23.  

   7.  December 7.      

   8.  December 14.   

   9.  December 15.  Karácsonyi ünnepség  

Időpontok a 2014.téli/tavaszi félévre: 

      1. Január 11.  

      2. Január 18. 

      3. Február 1. 

      4. Február 16 - szánkózás 

      5. Február 22. 

      6. Március 8. 

      7. Március 22 

      8. Április 12.   

      9. Április 20. - HÚSVÉT 

    10. Április 26. 

    11. Május 3. 

    12. Május 4. - Anyák napja . 

    13. Május 17. - Évzáró Bál. 
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