
Az ún. Catholic Appeal idei jeligéje:"Legyetek Krisztus követői"! 

 

      Krisztus követése nagyon sok irányú: elsősorban lelki vonatkozású 

ugyanakor abban is meg kell mutatkoznia, hogy egymásra gondolva 

közösen vállaljuk "embertársaikkal és embertásainkért" az élet sok-sok 

kihivását. 

     Ebben az időben, mint az elmúlt években is, az Egyház gyermekeihez fordúl kérés- 

sel, hogy támogassuk törekvéseit, mellyel enyhiteni szeretné Egyházunk azok gondját, 

akik valóban bajban vannak és segitségre szorulnak: anyagilag nehéz körülmények 

között tengődő családokat, iskolásinkat, szociális intézményeinek stb. Ezért fordúl 

bizalommal közösségeink minden tagjához és a Családokhoz segitségért. 

      Amint az Egyházmegye a "Catholic New World" újságjában jelzni, a múltban szép 

számmal támogatta a Hivek közössége ezt a célt és jótékonyságú adományai révén 

sikerült megvalósitania mindazokat az elvárásokat, amelyeket célúl tüzött maga elé. A 

jövőben is számit Főegyházmegyénk gyermekei hüségére és nagylelküségére. 

     A lelkipásztorokra van bizva, hogy valóban sikeres legyen ez a törekvés, ezért arra 

kéri Főegyházmegyénk a lelkipásztorokat, hogy tegyenek meg mindent a cél érdekében: 

lelkesitsék a Hiveket az adományozásra és a cél támogatására. Remélem a Szent István 

templomunk Hivei szintén szivükön viselik a Főegyházmegye célkitüzéseit és nagylelkü 

adományaikkal segitik és támogatják a cél megvalósitását. 

     Ezzel az előlegezett bizalommal köszöntöm a Kedves Testvéreket! 

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! 

 
AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI, 2012. FEBRUÁR 

Általános szándék (Hozzájutás a vízhez): Hogy valamennyi nép teljesen hozzájusson 

a vízhez és azokhoz a készletekhez, amelyek a mindennapi életben maradáshoz szük-

ségesek. 

Missziós szándék (Egészségügyi dolgozók): Hogy az Úr hatékonyan támogassa az 

egészségügyi dolgozók erőfeszítéseit, akik a legszegényebb vidékeken nyújtanak se-

gélyt a betegeknek és az öregeknek. 

Válaszos zsoltár:  Dicsérjétek az Urat, aki a megtört szívüeket meggyógyítja.   

Énekek:   229-1-2, 229-5-6, 127, ONE BREAD, ONE BODY, 142, 150, 306, 195. 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 
 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2012 
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, Jenö Katona. 

FEBRUÁR 5 - ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP 

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

FEB 5 10:00 AM Katona Jenő felgyógyulásáért             Lassu Család  

FEB 12 10:00 AM  
Ft. Dr. Mihályi Gilbert Premontrei atyáért,  

Templomunk volt Plébánosáért       Szt. István Templom hívei  

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 lan-
guage and keep their cultural traditions alive! 

PARISH  COLLECTION  

January 29th : $ 336.00   

Please support your Parish!  



           ANNOUNCEMENTS  
+We welcome our new Vicariate 

Bishop Alberto Rojas, Fr. Nick 

Desmond, our dean, all our pa-

rishioners and friends from the 

Hungarian community. At the end 

of the mass, there will be the 

blessing of St. Blaise. Everyone is 

invited for a delicious breakfast 

after mass. 

+Febr. 11 is the World Day of the 

Sick. For that occasion, next Sun-

day, February 12th, after the 

mass, Fr. Sandor will offer the 

Sanctity of Patients for anyone 

interested. For confessions please 

contact Fr. Sandor during the 

week or on Sunday before mass. 

+ On February 12th, there will be 

a breakfast after Mass. 

+Those who wish to have their 

homes blessed for the new year, 

please stop by the office or con-

tact Fr. Sándor to  schedule  a 

convenient time. 

+On Febr. 5, 12,19 is the begin-

ning of the Annual Catholic Ap-

peal collection. 

+On February 18, there will be a 

mass at 6 PM, folowed by the 

traditional Mardi Gras dinner 

and bal. 

+We ask that if anyone has 

changed their address or phone 

numbers to please notify the of-

fice. 
 
 

 HIRDETÉSEK  

+Szeretettel köszöntjük körünkben kerületünk új 

püspökét, ROJAS püspök urat, kerületünk es-

peresét Fr. Nick Desmond atyát, a Szentmisén 

megjelenő Magyar Egyházak vezetőit, a Magyar 

Egyesületeket, Cserkészeinket, Iskolásainkat és 

minden kedves hívőnket! Szentmise végén Balázs 

áldás lesz, majd a szentmise után  reggelire hívjuk 

a kedves híveket.  

+Újra használható a nagy parkoló hely. Köszön-

jük, hogy megértéssel és türelemmel megvárták 

 a munkálatok befejezését. 

+Febr. 11 1858. febr.11. és júl 16. között voltak a 

Mária- jelenések Lourdes-ban. 18 alkalommal 

jelent meg Bernadettnek a Szeplőtelen Szűz. Őt 

használta fel arra, hogy a betegek, szenvedők fi-

gyelmét felhívja az Eucharisztia jelentőségére. Ez 

a nap a BETEGEK VILÁGNAPJA. Febr. 12 a 

Szentmise után Sándor atya a betegeknek és 

időseknek kiszolgáltatja a BETEGEK 

SZENTSÉGÉT. Ezzel természetesen a szent-

gyónás is velejár, amit a héten, vagy Vasárnap is 

elvégezhetnek. Időpontot bármikor egyeztethet-

nek Sándor atyával. 

+Febr. 12 Szentmise után reggelire hívjuk a ked-

ves híveket. 

+Február 5,12, 19   Annual Catholic Appeal 

gyűjtés. 

+Február 18-án lesz a templomunk Farsangi 

bálja,  6 orakor szentmise, mise után pedig 

finom vacsora, tánc és jelmez verseny. Kér-

jük, hogy aki tud, hozzon ajándékot a sor-

soláshoz. Előre is köszönjük!  

+Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy ismerőse 

beteg és szeretnék, hogy Sándor atya megláto-

gassa, jelentsék be az irodában, vagy hívják a 

Templomot.  

 

 +We would like to ask our pa-

rishioners to please be consider-

ate to others when parking in 

front of our church in the handi-

capped space. This will ensure 

that older parishioners with 

proper permits will get priority. 

+To see more about events  at 

our church,  visit our website at      

www.stephenchurch.org 
 

OUR HUNGARIAN COM-

MUNITY AND HERITAGE 

 
+If you would like to know 
more about Hungarian events 
taking place in our area, please 
visit  chicagohungarians.com 

+Sándor atya 2012 évben házszentelésre indult, aki 

szeretné ezt igénybe venni,jelentkezzen az irodában, 

vagy hívja a templomot.  

+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 

megváltozott, jelentse be az irodába. 

+Kérjük a híveket, hogy a mozgáskorlátozásra ki-

jelölt helyet hagyják szabadon azok számára, akik 

jogosultak erre. Illegálisan használt mozgássérült 

papír az új törvény szerint $500.00 büntetéssel jár. 

Legyünk tekintettel felebarátainkra, akik rászorul-

nak a Templom előtt kijelölt 4 parkoló helyre. 

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!  

+Templomunk  eseményeit és a fényképeket meg-

tekinthetik: www.stephenchurch.org 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 

+Ha szeretne tudni a városunkban történő magyar 

eseményekről, programokról, a 

www.chicagohungarians.com web oldalon mindene-

zekről tájékozódhat. 

           

              Alberto Rojas was born in  Aguascalientes,  Mexico  

and attended elementary, secondary schools and college there. He 

earned his Masters of Divinity from the University of Saint Mary 

of the Lake/Mundelein Seminary in 1997 and was ordained the 

same year as a priest of the Archdiocese of Chicago by  Cardinal 

George. 

      In the Archdiocese of Chicago, Rojas served as associate pastor, St. Gregory the 

Great, associate pastor, St. Ita,pastor, Good Shepherd and on the faculty of the Univer-

sity of Saint Mary of the Lake / Mundelein Seminary. 

      On June 13, 2011, Rojas was appointed as an Auxiliary Bishop of the Roman 

Catholic Archdiocese of Chicago and as the Titular Bishop of Marazanae by Pope 

Benedict XVI. He received his episcopal consecration on August 10, 2011 from Fran-

cis Cardinal George, with Bishop Józek Guzdek and Archbishop Gustavo Garcia-

Siller, as co-consecrators. As an auxiliary bishop, Rojas also serves as Episcopal Vicar 

for Vicariate III. 
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