Gondolatok János atyától
ÉN NEM VAGYOK KERESZTÉNY ! TE SEM VAGY- ÉS Ő SEM AZ!
TI SEM VAGYTOK KERESZTÉNYEK- ÉS ŐK SEM !!!
DE MI !!! EGYÜTT, ÖSSZEFOGVA: CSAK IGY LEHETÜNK EGYÜTT
KERESZTÉNYEK- ÉS MAGYAROK !!! Külön nem ! Egy lánc-szem vagyok
KRISZTUS ÉLŐ EGYHÁZÁBAN ÉS egy lánc olyan erős, mint a leggyöngébb
lánc-szem! Felelősek vagyunk egymásért...": MINDEN MAGYAR FELELŐS
MINDEN MAGYARÉRT!"... Irja Gr.Czegey Wass A. Kereszténységünket és
magyarságunkat védve-, ápolva- és mentve a jövő számára épitjük tovább
KRISZTUS-TITOKZATOS TESTÉT AZ EGYHÁZUNKAT ÉS EGY HAZÁNKAT, A
KERESZTÉNY-KÁRPÁTHAZÁT.
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AUGUSZTUS 4 - ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP
Nap/Day

Aug 4

Idő/Time

Miseszándék/Intention

10:00AM

Javorik Edit

Kéri/Requested By

Javorik Család

Fr. Siklódi Sándor
Szt. István Király
Aug 4 10:00AM
Elég gyakori vád mostanában keresztény vallásunk ellen, hogy eltereli az
Egyházközség hívei
emberek figyelmét ERRŐL A VILÁGRÓL, ahol élünk! És valóban MI AZ
ODAFÖNT VALÓKAT KERESSÜK de megtartjuk e világ értékeit és megőrizzük!
Válaszos zsoltár: Uram, menedékünk lettél,
(Kol 3,1-5). És több, mint 2000 éves Egyházunk nem lehet felelős az anyagi
nemzedékről nemzedékre.
értékekért és pl. a gazdasági válságért, elszegényedésért sem! De annál inkább
LELKILEG ÉS ERKÖLCSILEG FELELŐS! AZ EMBERI LELKEK
Énekek: 225-1, Közelebb, közelebb Uram hozzád,
MEGMENTÉSÉÉRT! Az ember boldogságáért, örök életéért és ÖRÖK150, Ave Maria, 306, 284
BOLDOGSÁGÁÉRT!
MISSION STATEMENT
Ezért KERESZTÉNYSÉGÜNK nem csak vallás, hanem ÉLETMÓD!
St. Stephen King of Hungary Church
KRISZTUST KÖVETŐ BOLDOG-ÉLETMÓD.
serves the spiritual needs of all Catholics
in our neighborhood, regardless of ethnicPARISH COLLECTION
Ezért Keresztény Életmódunk és J.Kr. 2000 évet megért Evangéliumiity, and also welcome all Hungarians who
July 29th: $1,109.00
Szeretetüzenete nem volt, és nem is lehet akadálya, sőt inkább egyetlen
want to pray in their language and keep
Please support your Parish!
megbizható használati utasitása (forgatókönyve) az ember földi boldogságának!
their cultural traditions alive!
May God bless your generosity!
Csak mi is tudjunk napjainkban is imánkat - és munkánkat, kereszténységünket
- és magyarságunkat együtt érezve jövőt épiteni: ehhez kivánja Nektek külön is In your prayers, please remember these parishioners or relatives and
friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing
ISTEN BŐSÉGES ÁLDÁSÁT:
grace: Mr. & Mrs. Szalai István, Baksay István, Vajda Rudi,Jurasits
János atya
János, Saller Márta, Mrs. Maureen Simonyi, Mátyás Károly,
Javorik Edit, Somenek Juliska , Szukitch Margit

ANNOUNCEMENTS
+We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30 before Mass. All are welcome to
pray with us.
+We are sad to inform you that F.
Siklódi, who served with us 2010
to 2012, returned to his Creator.
Funeral in 2nd week of August,
we will keep parishioners posted.
Our sincere condolences to his
family and his parish in
Cleveland. We will remember
him at the 10 o’clock mass on
August 11.
+Breakfast will be served after
mass on August 11.
+Those who are traveling over
the Summer can find
information about church
locations and mass times
at:http://masstimes.org. Do not
forget to support our church
and send in your donations.
+We ask that if anyone has
changed their address or phone
number to please notify the office.
+On August 18th, we’ll
celebrate St. Stephen’s Feast
Day. Mass will be at 11:00AM,
followed by lunch. Please mail
your check by Aug. 15.
NO TICKET SALES at the
event.

HIRDETÉSEK
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt 1/2 10-től. Mindenkit szeretettel
hívunk a közös imádságra.
+Aug. 4: A 10 órási szentmisén Javorik Editre
emlékezik a Családja, aki hossza betegség után
elkültözött az örök hazába. A Szt. István templom
hívei imádkoznak Edit lelkiüdvéért. Őszinte
részvétünket fejezzük ki a Családnak. Nyugodjék
békében!
+Szomorú szívvel közöljük a kedves hívekkel,
hogy volt plebánosunk - 2010-2012 - Siklódi
Sándor atya, rövid de súlyos betegség után Július
31- én megtért Teremtőjéhez. Temetése
előreláthatólag Aug. 2. hetében lesz - erről még
értesítjük a híveket. Őszinte részvétünk
Családjának és a Szt. Imre Templom
közösségének. A jó Isten adjon neki örök
nyugodalmat! Aug. 11-én a 10 órás Szentmisében
emlékezünk meg Sándor atyáról.
+Aug 11-én sütemény és kávé lesz mise után.
+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 támo-gatásáról
sem és küldjük be adományainkat.
Kellemes nyári pihenést kivánunk mindenkinek!
+Augusztus 18-án—SZT. ISTVÁN KIRÁLY
TEMPLOM BÚCSÚJA. Szentmise 11 órakor.
Kérjük kedves híveket aug. 15-ig küldjék be a
csekküket. Helyi jegyárusítás NEM LESZ.

A Szt. István Magyar Iskola és a Bóbita Néptánc
Csoport szeptember 8-án tartja az évnyitóját szentmisével és ebéddel összekötve. 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 magyariskola@stephenchurch.org címre.
Részletekért, kérjük írjanak az iskola címére.
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.
+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 rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt templomunk
irodájában, vagy hívja a Templomot.
+Ha szeretne tudni a városunkban történő magyar
eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web oldalon
mindenezekről tájékozódhat.

+For mass intentions, please call or
stop by the office.
+To learn more about our events,
please visit our website at
www.stephenchurch.org
+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.

+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.

