
 

BOLDOG MESZLÉNYI ZOLTÁN LAJOS, 1892–1951  
Fidenter ac fideliter – Bizalommal és hűséggel  

1892. január 2-án született Hatvanban. 1915. október 28-án Innsbruckban szentelték 
pappá. 1917-től érseki szer-tartó és levéltáros. 1920-tól érseki titkár. 1937. október 26-án 
püspökké szentelték. 1950. június 17-én esztergomi káptalani helynökké választották. 12 
nap múlva, 29-én elhurcolták Esztergomból. A kistarcsai börtönben kegyetlen bánásmód 
következtében 1951. március 4-én halt meg. 2009. október 31-én Esztergomban került sor 
boldoggá avatására. Ünnepe: március 4. 

BOLDOG APOR VILMOS, püspök vértanú élete (1892–1945) 
Báró Apor Vilmos 1892. február 29-én született Segesváron székely főnemesi családból. 
Középiskoláit jezsuita kollégiumokban végezte: az innsbucki egyetemen tanult teológiát, 
ott is doktorált.1915-ben szentelték pappá. Gyulán káplán, majd katona-lelkész. 1918-tól 
plébános Gyulán. Különösen foglalkoztatták a szociális problémák; felkarolta a munkás-
ifjúságot. 1941. március 2-án foglalta el a győri püspöki széket. Bátran szembe-szállt az 
erőszakos törekvésekkel, mindent elkövetett az üldözöttekért. Vértanú halálát is az okozta 
1945. április 2-án, hogy a város elfoglalása után életét áldozta a püspökvárba menekült 
asszonyok és leányok érdekében. Holtteste a győri karmelita templom sírboltjában volt 
1986. május 23-ig. Azóta a mártír püspök teste a győri Bazilika Szent László-
kápolnájában nyugszik. Boldoggá avatása 1997-ben Rómában volt. Ünnepe: május 23. 
          

 NAGYBŐJT  3.  VASÁRNAPJA 
           Nagyböjt a bűnbánat- és a megtérés ideje. A nagyböjtöt megnyitó 
hamvazószerdán Egyházunk a nyilvános működését megkezdő Jézus 
szavaival figyelmeztet bennünket: "Térjetek meg és higgyetek az 
evangéliumban!" De sok evangéliumi példabeszédekben is figyelmeztet 
minket Jézus arra, hogy mindig legyünk készen a számadásra! Persze Isten 
végtelenül irgalmas, és ad nekünk időt a megtérésre. De nemcsak irgalmas, 

hanem igazságos is! Nem szabad visszaélnünk Isten végtelen irgalmával, mert nem tudjuk 
sem a napot, sem az órát, amikor számot kell adnunk az Úr színe előtt. Ő a mi igazságos és 
irgalmas bíránk, aki számonkéri rajtunk, hogyan valósítottuk meg evangéliumi tanítását: 
hogyan segítettük embertársainkat. Hogyan gyakoroltuk az irgalmasság testi- és lelki 
cselekedeteit az "irgalmasság szent évében" a szent év nagyböjti időszakában! Ezt az 
időszakot Ferenc Pápánk is kedvező- és alkalmas időszaknak nevezi: "Ez a nagyböjti 
időszak alkalmat nyújt arra mindenkinek, hogy az irgalmasság cselekedetei által kilépjen 
saját elidegenedett létezésmódjából. Ha segítünk embertársunkon, akkor valósítjuk meg az 
evangéliumi-tanítást: "Amit egynek a legkisebbek közül tettetek, nekem tettétek!" A testi- 
és lelki cselekedeteket soha nem szabad szétválasztani! Csak ez a szeretet lehet válasz a 
boldogság és a szeretet iránti végtelen szomjúságra, amelyet az ember tévesen a tudás, a 
hatalom és a birtoklás bálványaival akar csillapítani és megoldani." 
        Kérjük most a nagyböjt közepén azt a Kegyelmet, hogy Jézus evangéliumi tanítását 
megvalósítva, cselekvő szeretettel  embertársainkon keresztül Őt szolgáljuk. Köszönjük 
meg Istennek a nagyböjti lehetőségeket, hogy időt ad a bűnbánatra és kegyelmi segítséget 
az érdemszerző életre. És így az erényekben és jótettekben gyarapodva készüljünk az 
irgalmasság szent évének Húsvétjára.   A  m  e  n.  

 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2016 
Telephone: (773) 486-1896                                                            

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Maciej Galle 

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:  

Baksay István, Vajda Rudi, Mátyás Károly, Joseph Toth, 

Mrs. Maureen Simonyi, Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József,  

 Neubauer Jószef, Babochay András, Jurasits Mária, Krémer Klára,  

Szabó Terike, Mákos Anna . 

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

Febr 28 10:00AM D'Albert-Mátyás Mária              Mátyás Károly  

March 6 10:00AM    Megyeri Piroska             Szt. Erszébet Oltáregylet  

FEBRUÁR 28. - NAGYBŐJT  3.  VASÁRNAPJA  

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! 

Válaszos zsoltár: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk,  

                                               könyörületre hajlik szíve.     

 Énekek: 58 1-2, 58 4-5, 126, 127, 70,306, 66. 

PARISH  COLLECTIONS 

 Febr. 20 Healing Mass:$1,766.00 

  Febr. 21:$ 407.00 

   Please support your Parish!  



 
 A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport 

időpontjai   a 2016. tél/tavaszi  félévre: 
            

             Március  : 12 ; 26.     
Április  : 09 ; 23 ; 30. 

Május    : 01 - Anyák napja  

ANNOUNCEMENTS  

+ During Lent, every 

Sunday before mass, we’ll 

pray the Stations of the 

Cross. All are encouraged 

to come. 

+ Confession time is avail-

able before mass on Sun-

day. 

+ Today, February 28th, coffee and 

pastries will be served after mass. 

+ On March 6th, there will be a sec-

ond collection benefiting the churches 

from Central and Eastern Europe. 

+ On March 13th, we’ll commemo-

rate the 1848 revolution. Mass is at 

11 AM.  
+ The 2016 donation envelopes are 

ready for pick up in the Elisabeth Hall. 

 +Please stop by the office to sign up if 

you are interested in your 2015 dona-

tion paper for the tax deduction.  

+ For mass intentions, please call or 

stop by the office. 

+ We ask that if anyone has changed 

their address or phone number, please 

notify the office. 

+ To learn more about our events, visit 

www.stephenchurch.org.  

HIRDETÉSEK 

+ Nagybőjtben, minden vasárnap keresz-

tutat járunk a Szentmise előtt. Áhitattal 

kisérjük Urunkat szenvedésének útján. 

Mindenkit buzdítunk a közös imádságra. 

+ Szentgyónás van minden vasárnap a 

Szentmise előtt! 

+ Ma, Február 28, a szentmise után 

kávéra és süteményre hívjuk a kedves 

híveket. 

+ Március 6-án, a Szentmisén második gyűjtés 

lesz a Közép és Kelet Európa-i Egyházak 

javára. Legyünk bőkezűek!  

+ Ne felejtsük el, hogy Március 13-án  a 

Szentmise 11 ó-kor kezdődik, ünnepi 

bevonulással.  

+ A 2016-os borítékokat a Szent Erzsébet 

teremben felvehetik a kedves hívek.Aki teheti, 

vigye el ismerősének is  

+A 2015-ös év adomány kimutatását, 

adóbevallás-hoz, egyéni kérésre kinyomtatjuk. 

Kérjük igényükkel jelentkezzenek az irodában.  

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 

megváltozott, jelentse be az irodában. 

+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik 

elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 

+ Templomunk eseményeit és a fényképeket 

megtekinthetik: www.stephenchurch.org  

 

 

KÖZÖSSÉGÜNK 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.. 

 + Március 6-án, Cserkész ebéd lesz a Szent-

mise után. Mindenkit szeretettel hívnak és 

várnak. 

+ 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 requested 
date.  
+ On March 6th, the Hungarian Scout 
troop will have a lunch in the 
Mindszenty Hall, after mass. Everyone 
is invited  to attend and support the 
scouts. 
+ If you would like to know more about 
Hungarian events taking place in our 
area, please visit:  
chicagohungarians.com for more infor-
mation. 

A BETEGEK SZENTSÉGE 
       A súlyos betegség és a fájdalmak próbájának alávetett emberről Krisztus külön 
szentséggel gondoskodott. Ebben az Úr – az Egyház szolgálata által – mintegy foly-tatja 
jótéteményeinek sorát, amelyekkel földi életében a betegekhez fordult. A szentség jele: 
A betegek olajával történő megkenés és a pap által a betegért mondott imádság. 
Bátorítunk mindenkit, hogy időben kérje saját maga vagy szerettei számára a betegek 
szentségét. Naponta imádkozzunk beteg és szenvedő testvéreinkért! 

ELMÉLKEDÉS 
       A világ mai arculata egészen új helyzetet teremtett az emberiség számára. Ezért az 
Egyház, amely a föld sója és a világ világossága, még sürgetőbben érzi a hívást: hogy 
minden teremtményt üdvözítsen és megújítson. Azt akarja, hogy Krisztusban egyesüljön 
újra minden, és benne az emberek egyetlen családdá, Isten egyetlen népévé váljanak... a 
földön zarándokló Egyház természeténél fogva missziós beállítottságú. 
     GONDVISELŐ ISTEN Világunkat sokféleképpen jellemzik: a technika korszaka, 
atomkorszak, az űrhajózás korszaka, de azt is el lehet róla mondani, hogy az aggodal-
maskodás korszaka. Mi lesz velünk a jövőben? Nem semmisíti-e meg az emberiség a 
földet? Nem veszítjük-e el a békét? Nem tesszük-e tönkre a természetet? Lesz-e, és 
milyen lesz a meg-élhetésünk? Jézus az isteni gondviselésre hívja fel figyelmünket az 
evangéliumban. A gondviselésbe vetett hit ugyanis megóv bennünket a folytonos 
aggodalmaskodástól és félelemtől. Fontos az is, hogy tegyünk különbséget a földi és 
örök értékek között. A földi életet és az evilági javakat ne tekintsük végső célnak. 
Nekünk elsősorban az Isten országát kell keresnünk. Ha ezt tesszük, bízhatunk a gond-
viselő Istenben, hogy minden más szükségest is megad nekünk.  
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