
 

                             ÉVKÖZI 6.VASÁRNAP 

 

         Minden ember életcélja, hogy BOLDOGgá tegye -a születés és halál 

által behatárolt-földi életét. Nekünk Krisztushivőknek Jézus- Evangéliumi

-Tanitása és annak gyakorlati megvalósítása:BOLDOGSÁGUNK 

ALAPJA. 

Mi emberek, mint a Teremtő-Isten munkatársai, az Ő NAGY MŰVÉNEK folytatói, 

Isten akaratát keressük.  (Sir 15,15-20). 

             Az értelmünkkel megismerhető természettörvényeken túl lépve Jézus Krisztus 

természetfö-lötti-Evangéliumi-Tanitása segit minket -immár 2000 éve- céljaink és 

BOLDOGSÁGUNK megvalósításában. 

              Az Ő Evangéliuma, mint Isten irott üzenete arra késztet minket, hogy Istenhez 

igazodó keresztény életünkben átgondoljuk és átimádkozzuk a tőle kapott talentumaink 

(Tehetségünk) és szabadságunk életet formáló jó- és helyes felhasználását. 

Krisztus követése sokirányú: elsősorban lelki-vonatkozású, ugyanakkor abban is meg 

kell mutatkoznia, hogy egymást segítve, közösen vállaljuk EMBERTÁRSAINKKAL ÉS 

EMBERTÁRSAINKÉRT földi életünk sok-sok kihívásait. 

              Az Ur Jézus példákon keresztül mutatja meg, mi az elvárása az 

ÚJSZÖVETSÉGGEL és az  ÓSZÖVETSÉGI-TÖRVÉNYEKKEL szemben: törvények 

megtartása, életszentségünknek kell, hogy fölülmúlja farizeusokét, Isten 10 Parancsának 

megtartása (Ne ölj!), békétlenség helyett békességet, házasságtörés helyett boldog 

házasságot tanít.(Mt 5,17-37). 

               Korunkban Egyházunk nem maradhat "közömbös" azon dolgok iránt, amelyek 

az ember igazi (testi-lelki) javai- és értékei, de nem nézheti tétlenül az emberre ártalmas 

dolgokat sem! (Boldog Emlékű II. János-Pál Pp.) 

Napjaink "divatos" ideológiái és tévtanitásai "fertőzik" az Evangéliumi. Tanítást is! De 

mi nem hagyhatunk el abból egy "jodtányit" (i-betűt!) és egy vesszőt sem, így tanítva 

embertársainkat. 

                Beszédünkben és tanításunkban az IGEN legyen IGEN, a NEM legyen NEM 

(Mt15,37), így leszünk ÖRÖKÖSEI ISTEN ÖRÖK 

ORSZÁGÁNAK.                                              Ámen! 

                 IMA A KERESZT ELŐTT 

       Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz 
hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy 
megtegyen a te szent és igaz parancsodat.    

           Assisi Szent Ferenc 

 

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, Saller Márta, Mrs. Maureen Simonyi, Mátyás Károly, 

Szukitch Margit, Szabó Terike, Mákos József. 

. 

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 

Feb 16 10:00 AM 
     Kovács Irénke            fia Anton Kovács és Családja 

          Kolody László                          Katona Család  

Feb 23 10:00 AM            id. Vitális Sándor                    Vitális család  

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. Nicholas Desmond 

Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

  FEBRUÁR 16 - ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP   

  Válaszos zsoltár:  Boldogok, akik Isten útján járnak,  

                                                           és törvényét követik. 

   Énekek: 225-1, 225-5, 127, 142, 144, 306, 195. 

PARISH   

COLLECTIONS         

February 9th: $ 564.00 

Please support  

your Parish! 



 

ANNOUNCEMENTS  
+We will be praying the rosary 

every Sunday morning at 9:30 be-

fore Mass. All are welcome to 

pray with us. 

+Today, February 16th, the Sanc-

tity of Patients will be offered af-

ter the mass, to anyone interested, 

then all are invited for breakfast.  

+Today, we will start our An-

nual Catholic Appeal campaign. 

Thank you for your offering.  
+The 2014 donation envelopes are 

ready to be picked up in the Elisa-

beth Hall.  

+Please stop by the office to sign 

up if you are interested in your 

2013 donation paper for the tax 

deduction.  
+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. 
+On March 1st, there will be 
mass at 5 PM, folowed by the 
traditional Mardi Gras dinner 

and ball.  
+On February 9th, there will be a 
Parish Council Meeting after 
mass. 

HIRDETÉSEK 
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 
Szentmise előtt. Mindenkit szeretettel hívunk a 
közös imádságra. 
+Ma, Február 16. - Szentmise után a Betegek 

Szentségét szolgáltatja ki Éliás atya időseinknek, 
betegeinknek. Mise után meleg reggelire hívjuk a 
kedves híveket. 
+A mai vasárnappal -3 vasárnapon keresztül - 
elkezdődik  az évi Catholic Appeal megajánlást/
gyűjtést. Legyünk bőkezűek! 
+Tegnap- szombaton- évek után először, örök 
hűséget esküdött egymásnak egy fiatal pár 
Templomunknál. Gratulálunk és kívánunk nekik 
nagyon sok boldogságot. 
+A  2013-as év adomány kimutatását, adóbevallás-
hoz, egyéni kérésre kinyomtatjuk. Kérjük igényük-
kel jelentkezzenek az irodában. 
+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.  

+Március 1-én lesz a templomunk Farsangi 

bálja, 5 órakor szentmise, mise után pedig finom 
vacsora és jelmez verseny. A farsangi tárgyn-
yeremény sorsoláshoz ajándékokat köszönettel el-
fogadunk. 
+Március 9-én, a szentmise után EGYHÁZ-
TANÁCS gyűlés lesz, kérjük a tagok pontos meg-
jelenését. 
+Február 3-án Gál Marika Édesapja, Gál Maya 
Nagypapája, Kolody László, elhunyt Floridában. 
Őszinte részvétünket fejezzük ki Marikának és 
Családjának. Nyugodjon békében! 
+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik 
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 

+Templomunk eseményeit és a fénykpeket  meg-
tekinthetik:   www.stephenchurch.org  

 

 

+For those parishioners who cannot 
attend mass regularly, at GiveCen-
tral.org,  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. 

 

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

                                                         
                     - Február  22                            - Április 12 és 26  

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

 

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.  
+Ha szeretne tudni a városunkban történő mag-

yar eseményekről, programokról, a 

www.chicagohungarians.com web oldalon min-

denezekről tájékozódhat.  

      A Szt. István Magyar iskola és Óvoda, FEBRUÁR 16-án,  

  teli kirándulást szervez az iskolások és óvodások számára, wisconsini  

  Wilmot mountain- szánkó pályára. A pálya web oldala  

                                                                         http://wilmotmountain.com.   

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  for more in-

formation!  

*In the organization of St. Stephen King of Hun-

gary Church and the Norridge United Church of 

Christ, on Saturday, March 22, from 6:00 PM, at 

St. Stephen King of Hungary Church, the 

Kálmán Balogh Cimbalom Trio from Budapest, 
present a fascinating world music experience blend-

ing Eastern and Central European folk music from 

exceptional European artists. 

Information via email:  noemitoka@yahoo.com or pietroasa335@yahoo.com 
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