
           ANNUNCEMENTS  
+ We will be praying the rosary 

every Sunday morning at 9:30 be-

fore Mass.  All are welcome to 

pray with us. 

+On Dec 10th,  from 12 o’clock, 

there will  be a Financial Com-

mittee meeting. We ask all 

members to attend the meeting.  

+On December 18th, we’ll have 

our church’s Christmas cele-

bration together with the Wil-

liam Penn Association. Those 

who would like presents for 

their children, please sign up 

with Szabó Teréz or Mócsán 

Ilike. 
+We ask that if anyone has 
changed their address or phone 
numbers to please notify the of-
fice. 

+The Free Hungarian Reformed 

Church and t he Hungarian Bap-

tist Church  welcomes everybody 

for their Christmas Concert, on 

Sunday, December 11, from 1 

PM. Place: Edison Park Lutheran 

Church, 6626 North Oliphant 

Avenue, Chicago. 

+To all those who would like to  

rent the Mindszenty Hall for  pri-

vate events, we ask you to stop by 

the office with at least  three 

weeks before the requested date. 
+ To see more about events  at 
our church,  visit our website at      
www.stephenchurch.org 

 HIRDETÉSEK  

+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a Szent-

mise előtt 1/2  10-től, mindenkit hívunk a közös 

imádságra.Kérjük a Szűzanya közbenjárását minden-

napi életünkben. 

+Dec. 10-én, 12 órai kezdettel, a Pénzügyi 

bizottság gyülést tart. Kérjük a tagok pontos 

megjelenését.  

+Dec.18 Templomunk Karácsonyi ünnepsége a 

William Pann biztosító Társasággal karöltve. 

Aki szeretne csomagot gyermeke vagy unokája 

részére, kérjük jelentkezzenek Szabó Terikénél 

vagy Mócsán Ilikénél. Hozzájárulás $ 5.00 

Szentmise után uzsonna, azután Szt. Miklós 

püspök karácsonyi csomaggal ajándékozza meg 

a gyemekeket. A Magyar iskola és a  Cserkészek 

műsorral kedveskednek a vendégeknek. 

Szeretettel hívunk mindenkit.  

+ Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy ismerőse 

beteg és szeretnék, hogy Sándor atya meglátogassa, 

jelentsék be az irodában, vagy hívják a Templomot.  

+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 

megváltozott, jelentse be az irodába. 

+A Szabad Magyar Református Egyház  és 

a Magyar Baptista Egyház, szeretettel hívnak 

mindenkit a közös KARÁCSONYI koncertjükre, 

vasárnap, december 11-én délután 1 órai kezdet-

tel. Cím:  Edison Park Lutheran Church, 6626 

North Oliphant Avenue, Chicago,  

+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,   

MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!   

Aki szeretné Templomunk Mindszenti termét 

rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát 

legalább 3 héttel az esemény előtt templomunk 

irodájában, vagy hívja a Templomot. 

+Templomunk  eseményeit és a fényképeket 

megtekinthetik: www.stephenchurch.org 

 

 

Válaszos zsoltár: Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet,  

                                                                                  és üdvösségedet add meg nékünk!                                                                                                                                                                    

Énekek:   9 1-2, 9 3-4, 139, 140, 13,  306, 4 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 
 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2011 

Telephone: (773) 486-1896 

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Fr. Sándor Siklodi 

Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

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, Klapka 

Mihály, Baksay István, Jurasits János, Vajda Rudi, Butkovich Adél, Boesze 

János, Szabó Ilonka, Saller Márta, Molnár János, Jacques Yez, Szukichs Margit. 

DECEMBER 4 - ADVENT 2. VASÁRNAPJA 

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

DEC 4 10:00 AM 
         Czike Eszter                 Jankovits Sándor és Rósza  

Peter Tatrallyay                     Brian és Ellen Clayton  

DEC 11 10:00 AM   Marócsik és Molnár szülőkért         Marócsik család 

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 Hungari-
ans who want to pray in their language and keep their  

cultural traditions alive! 

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


Cserháti Ferenc, az MKPK külföldi magyar lelkipásztori szol-

gálatért felelős püspöke hatodik alkalommal írt körlevelet a 

külföldön élő magyar, illetve magyarul beszélő hívekhez és lelkipász-

torokhoz. Az alábbiakban ezt az adventi buzdítást közöljük. 

"Ahol az Isten, ott van a jövö!"  

                 Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves Magyar Testvéreim! 

 

             A házasság és a család emberiséget meghatározó intézményé-

nek, értékeinek védelme, megbecsülése és hirdetése a nyugati társadal-

makban élő magyar keresztények körében ugyancsak sürgető és égető 

feladat. Hiszen mindazokon az erőkön túlmenően, amelyek általában és mindenütt a házasság 

és a család megsemmisítésére vagy eltorzítására irányulnak, az idegenben még az elvándorlás-

sal járó és az új körülményekből adódó sajátos nehézségek is támadják, veszélyeztetik, té-

pázzák a külföldre került, sokszor egszisztenciális gondokkal küzdő keresztény családok 

életét. Az emigráció inkább gyengíti, mint erősíti a családi kötelékeket: az elvándorló mindig 

idegen környezetbe távozik, elszakad az ősi gyökerektől, a szülőföldtől, az otthon maradt 

rokonoktól, szomszédoktól, barátoktól, és mindezek egyéniségét, kultúráját, egész lényét 

meghatározó, fenntartó, éltető erejétől. Sokan a jobb életfeltételek, a sokat ígérő jobb szakmai 

és hivatásbeli kilátások reményében hagyták el hazájukat, de a legtöbbször ők is nagyon meg-

küzdöttek a minden kivándorlóra leselkedő kezdeti nehézségekkel, és óriási árat fizettek, amíg 

tapra álltak – ha egyáltalán – az új hazában. A túlélés és az új egzisztenciateremtés küzdelmé-

ben nem egyszer érték őket csalódások, visszaélések és traumák, amelyek valósággal elle-

hetetlenítették számukra az emberhez méltó, igazi szép családi élet kibontakozását az idegen-

ben. 

      Aztán gondoljunk a kivándorlók második és harmadik generációjára, amely már elősz-

eretettel követi új hazája csábító, legtöbbször mindent megkérdőjelező, hagyományos és 

keresztény értékekkel mit sem törődő, szabados eszméit. Ez a generáció már idegenkedik a 

magyar szülők hagyományos családi értékszemléletétől és értékrendjétől; fél a befogadók 

megszólásától és megbélyegzésétől, inkább hasonul hozzájuk, nehogy azok úgy tekintsenek 

rá, mint valamiféle bekerült, idegen, egzotikus jövevények furcsa és maradi nemzetségére; ez 

a nemzedék már nehezen alkalmazkodott és engedelmeskedett, igyekezett minél hamarabb 

lerázni magáról a szülői gyámkodást, önállóságot követelt, új életformákat keresett, átvette a 

szülőkétől elütő új környezet családpártinak éppen nem mondható, divatos szólamait és 

szokásait. A kivándorló szülők utódai nem kívántak beleszólást a magánéletükbe, élet-

vitelükbe, élettársuk kiválasztásába, a pályaválasztásba, mert ők már elég függetlennek érezték 

magukat ahhoz, hogy minden keresztény és szülői értékrendtől eltekintve, önállóan döntsenek 

saját ügyeikben. 

      A külföldi magyar családok nehézségeit aztán csak fokozzák az esetenként zilált, hiányos 

szociális családi körülmények, amelyek persze mindenütt megtalálhatók: a munkanélküliség, a   

kicsi lakás, a szigorú házirend, az elidegenedés a családban, az állandó tévézés, a szótlanság, 

a közös szórakozás és a meghitt családias légkör hiánya, vagy éppen a sok veszekedés, 

esetleg a női emancipáció, a válás, az ún. vadházasság, a tekintélyellenes nevelés, az egymás 

iránti bizalmatlanság, és még sorolhatnánk. 

         Mindezek után tehetünk-e még egyáltalán valamit a keresztény házasságok, illetve a 

magyar családok védelmében külföldön? Elősegíthetjük-e a szép családi életközösségek ki-

bontakozását, és hogyan? Ez nagyon összetett, bonyolult kérdés. Kimerítő megválaszolása 

meghaladja egy szűkös körlevél kereteit. Arra azonban mégis emlékeztetni szeretnék, hogy a 

családi élet dolgaiban is elsősorban Istenre kell szegeznünk tekintetünket azért, hogy jövőnk 

legyen és jól menjen a sorunk. A családi béke és boldogság Istentől jön, mert mind Isten 

gyermekei vagyunk, szülők és gyermekek egyaránt, és az a hivatásunk, hogy mint Isten 

eleven képmásai és remekművei megvalósítsuk Teremtőnk, legfőbb Műalkotónk elgondolását 

és akaratát. Még a képzőművészek is sutba vetik félresikerült alkotásaikat, vagy éppen addig 

formálgatják azokat, amíg felragyog bennük a teremtő akarat! Az Isten is azt akarja, hogy 

Teremtményeiben tündököljön a Teremtő (akarat) és szívünkben felragyogjon az Ő képmása. 

A tapasztalat azt mutatja: Valahányszor az ember felrúgja Isten akaratát, figyelmen kívül 

hagyja elgondolását, tervét, azaz elhomályosítja az isteni Műalkotó „eszmei mondanivalóját” 

az emberben, mindig torzóvá válik és rosszra fordul sorsa. Istennel viszont mindig van 

jövőnk. 

       A családi élet vonatkozásában ez azt jelenti, hogy „éljünk békében az Istennel” (vö. Róm 

5,1), vagy amint a zsoltáros mondja: „Virul a teljes béke, ahol szeretik az Úr törvényét, és 

botránykő ott nincsen” (vö. Zsolt 118,165). „Ezt a békét a legbensőbb baráti viszonyban, il-

letve a legteljesebb összhangban levő lelkek sem mondhatják magukénak, ha az nem egyezik 

meg mindenben Isten akaratával. Ehhez a tökéletes békéhez semmi köze sincs a gonosz 

szándékú egyességnek, sem a bűnös szövetkezésnek és vétkes összefogásnak” – írja Nagy 

Szent Leó pápa, még ha kissé más vonatkozásban is, és így folytatja: „Akik viszont lélekben 

mindig kitartanak Isten mellett, akik arra törekednek, hogy a béke kötelékével fenntartsák a 

lelki egységet (vö. Ef 4,3), azok soha meg nem sértik az örök törvényt, és hűséges szívvel 

imádkozzák: Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is (Mt 6,10)” (Brevi 

IV, 170. o.) Amikor Isten megteremtette a férfit és a nőt, a házasságban az életnek és a 

szeretetnek bensőséges közösségére hívta meg őket, és beléjük oltotta a vágyat, hogy isteni 

terve szerint és ennek segítségével valósítsák meg „a tökélet-

esség kötelékét” (Kol 3, 14). 

Isten és rendje nélkül ma sincs boldog családi élet, mert ah-

hoz mindig szükséges az irgalmasság, a jóság, a sze- lídség, 

a türelem, a megbocsátás és legfőképpen a szeretet gyakor-

lása, vagy ahogyan Pál apostol fogalmaz: „Krisztus tanítása 

éljen bennetek” és „akár mondtok, akár tesztek valamit, te-

gyetek mindent Urunk Jézus nevében” (Kol 3,16-17).  
(folytatjuk)  


