
 

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 

 
+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,  

MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki 

szeretné Templomunk Mindszenty termét ren-

dezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát le-

galább 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.  

 

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.  
+If you would like to know more 

about Hungarian events taking place 

in our area, please visit  

chicagohungarians.com 

4 VILÁGITÓ GYERTYA ! 
             Az A D V E N T nem elmúlik, hanem BETELJESEDIK !  A 
KARÁCSONY A BETELJESEDETT ADVENT ! 
              Minden Istentől eredő JEL beteljesedik, Isten minden terve 

megvalósul! J.Kr. Önmaga is JEL: "Ez lesz a JEL: gyermeket találtok pólyába takarva, 
és jászolba fektetve!" -adják hirül A NAGY ÖRÖMHIRT az angyalok a pásztoroknak". 
(Lk 2,12.) " JEL lesz Ő, akinek ellene mondanak: figyelmezteti az idős Simeon Máriát 
kezében tartva a 40 napos Gyermeket!"  (Lk 2,34). 
Simeonhoz hasonlóan legyünk mi is AKTIV RÉSZESEI AZ  ÜDVÖSSÉG TÖRTÉ-
NETNEK: és a CSELEKVŐ SZERETETET tartva a legnagyobb karácsonyi ajándék-
nak, sikerorientált- ás manipulált- vásárló- géplények helyett napjainkban is tudjunk 
megmaradni ÉRZŐ EMBEREKNEK, akik még őszinte lélekkel- és őszinte imával 
tudjuk kérni Istent: adjon nekünk vissza gyermekkorunk KARÁCSONYAIBÓL egy 
kicsit a "Dió- és Alma Örömeiből!" 
           Így érezni fogjuk: NEM VAGYUNK EGYEDÜL! VELÜNK AZ ISTEN! Akinek 
neve: Emmanuel. (Iz 7.14=Mt1,23). De azt is érezzük, hogy valóban  A VILÁG 
VILÁGOSSÁGA egész földi életünket beragyogja, legyőzve minden évben az év 
legsötétebb éjszakáját- és lelkünk sötétségét is ! 
Így Urunk J.Kr eljövetelének várása is BETÖLTI szívünket- és lelkünket szent-
békességgel és reménységgel és aki már egyszer eljött Világunkba, velünk is maradt: 
nem hagy magunkra adventi-zarándokutunkon. 
           Ezt jelzi mindannyiunk számára a NÉGY VILÁGITÓ GYERTYA, amely nem 
alszik ki Advent befejezéseként, hanem azt BETELJESITVE tovább világit és vezet 
mindannyiunkat ÖRÖK KARÁCSONYUNK felé!  Ámen! 

 



 

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! 

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

 Dec 22 10:00AM 
             Bajzek József                              Mákos Család 

              Beosze János                 Szt. István Templom hívei 

 Dec 24 10:00 PM               Sedon László               Katona Marika és Családja  

 Dec 25 10:00 AM Templomunk híveiért  

 Dec 29 10:00 AM Templomunk betegeiért  

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 

  DECEMBER 22 - ADVENT 4. VASÁRNAP  

Válaszos zsoltár: Urunk, Istenünk érkezik: Ő a dicsőség királya. 
Énekek: 4, 114, 13, 142, 9, 306, 2. 

PARISH  COLLECTIONS         
December 15th: $ 757.00  

Christmas flower: $ 78.00 

Christmas Collection: $ 1,255.00  

Please support your Parish! 

Szt. István Magyar Iskola időpontok a 2014 téli/tavaszi félévre:   

   - Január 11 és 18          - Március 8 és 22        - Május 3 és 17(évzáró bál)  

    - Február 1 és 22          - Április 12 és 26  
    - Február 16 - szánkozás 

 

    
 

 

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  

 

ANNOUNCEMENTS  
+We will be praying the rosary every 

Sunday morning at 9:30 before Mass. 

All are welcome to pray with us. 

+We thank St. Stephen's Hungarian 

School, folk dance group, William 

Penn Association and to all 

volunteers who contributed to last 
week's Christmas celebration. 

+We thank these families, Paul Varga 

and Thomas Varga, for their substan-

tial flower contribution.  

+For those that wish to order poin-

settias in remembrance of their loved 

ones for $10, we kindly ask that you 

use the designated envelopes in your 

envelope packet or those found in the 

pews. Lets make sure our church is 

beautifully decorated for Christmas! 

+Today, December 22nd, all are in-
vited to breakfast after mass.  

+There will be a Finance Committee 

Meeting on Dec 29th after mass  

+On December 31st, we will held 

our annual New Years Ball. Mass is 

at 6 p.m. followed by dinner and 

music at 7 p.m. Come and celebrate 

the New Year with us!  
+January 1st is THE BLESSED 

VIRGIN MARY, THE MOTHER 

OF GOD. Mass will be at 10AM. 
+On January 5th, all are invited to 
breakfast after mass.  

+We ask that if anyone has changed 

their address or phone number, 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. Mindenkit szeretettel hívunk a 

közös imádságra.  

+Köszönet az Szt. István Magyar Iskolának, óvoda,  

Néptánccsoportnak, William Penn biztosító Tár-

saságnak és minden önkéntesnek Templomunk 

Karácsonyi ünnepélyének rendezéséért.  

+Köszönet Varga Pálnak, Amikának és Varga 

Tamásnak és Mariettának a nagylelkű virág 

adományért. Isten fizesse meg!  

+Aki szeretne befizetni karácsonyi virágra szerettei 

részére, kérjük használja az erre kijelölt borítékot. 

A virág ára:$10.00. Tegyük széppé, ünnepélyessé 

templomunkat Szentkarácsony ünnepére. 

+Ma, December 22 -Szentmise után reggelire 

hívjuk a híveket.  

+Decembe 29 - Pénzügyi Tanács gyűlés, kérjük a 

tagok pontos megjelenését. 

+December 31-én, Hálaadó Szentmisével--6 óra-

kor -- és zenés-táncos vacsorával búcsúzunk az 

Ó évtől.Jöjjön, szórakozzunk együtt, hozza 

magával barátait is. Részletek a szórólapon ol-

vashatók.  

+JANUÁR 1 - Szűz Mária, Isten Anyja, kötelező 

ünnep. Szentmise reggel 10 órakor lesz.  

+Január 5.- Szentmise után reggelire hívjuk a 

kedves híveket. 

+Kérjük a kedves híveket, hogy a 2014-es 

borítékokat vegyék fel az  Erzsébet teremben. Aki 

teheti, vigye el ismerősének is. 

+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 

megváltozott, jelentse be az irodába.  

+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik 

elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 

+Templomunk eseményeit és a fénykpeket  meg-

tekinthetik:   www.stephenchurch.org  

 

 

Válaszos zsoltár: Urunk, Istenünk érkezik: Ő a dicsőség királya. 
Énekek: 4, 114, 13, 142, 9, 306, 2. 

http://www.stephenchurch.org
http://www.stephenchurch.org/

