
 

SZŰZ MÁRIA LOURDES-I MEGJELENÉSE - A Betegek Világnapja 

         Február 11-én, szerdán könyörgünk a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária 

oltalmáért. Boldog IX. Piusz pápa 1854-ben kihirdette a Szeplőtelen Fogantatás dogmá-

ját. Négy évvel később történtek a Mária-jelenések a franciaországi Lourdes-ban 1858. 

február 11. és július 16. között. Tizennyolc alkalommal jelent meg Soubirous 

Bernadettnek a Szeplőtelen Szűz. Őt használta fel arra, hogy a betegek, szenvedők 

figyelmét felhívja az Eucharisztia jelentőségére. Ez a nap a Betegek Világnapja. 

A TÖKÉLETESSÉG HAT ALAPELVE(Szent XXIII. János pápa) 

1. Egyedül csak arra kell vágyakoznom, hogy igaz és szent legyek, vagyis hogy Istennek 

tessem. 

2. Minden gondolatomat és cselekedetemet az Anya-szentegyház növekedésére, 

szolgálatára és dicsőségére kell irányítanom. 

3. Mivel a jó Isten hívott ide, éppen ezért mindennel szemben – ami akár engem, akár az 

Egyházat illeti, teljesen nyugodtnak kell lennem –, de mindig készen arra, hogy az 

Egyház javára dolgozzam, és érte Krisztussal együtt szenvedjek is. 

4. Rá kell hagyatkoznom mindig az isteni gondviselésre. 

5. Állandóan semmiségem tudatában kell élnem. 

6. Napjaimat könnyen áttekinthetővé és teljesen rendezetté kell tennem.                      

                                  A GYÓGYITÓ JÉZUS. 
          Az idei évben Márk Evangélista kísér bennünket vasárnaponként: 
most az évközi 5. vasárnapon is. Márk szerint is Jézus azzal jelzi Isten 
országának eljöttét, hogy betegeket gyógyít. Kafarnaumban is 
meggyógyítja Péter anyósát és sok-sok beteget, akiknek megtiltotta, sőt 
apostolainak is, hogy Messiási-voltáról tanúskodjanak! Tette ezt azért, 

mert a Messiási-fogalom eltorzult és politikai színezetet vett fel: ha nem így jár el, nem 
tudta volna Megváltói működését akadálytalanul folytatni, mert szembe került volna a 
római hatóságokkal is. 
          És amikor korán reggel kiment a falu határába, hogy csendes helyen imádkozzék 
és kapcsolatot teremtsen és beszélgessen a Mennyei Atyjával, az Őt izgatottan kereső 
Péterek azt mondták Neki: "Mindenki Téged keres!"  (Mk 1,19-39). 
Így kezdődött Jézus evangéliumhirdető életszakasza, Megváltói nyilvános működése. 
Gyógyított a városokban és a falvakban és reményt öntött az emberek szívébe és 
lelkébe: ÖRÖMHIRT HOZOTT! Itt Kafarnaumban és Galileában virradt az emberiségre 
az a fényesség, amely azóta is beragyogja az egész világot. 
          Jézus gyógyszere és gyógymódja az imádság. Nemcsak visszaállít egy egészséges 
állapotot, hanem egy új állapotot teremt, a meggyógyult és testileg-lelkileg egészséges 
ember boldog szolgálatát. 

 

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

Feb 8 10:00AM Marócsik József              Egyháztanács tagjai 

Feb 14 5:00 PM Templomunk híveiért 

Feb 15 10:00AM Mákos József                 Templomunk hívei 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

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

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: Dicsérjétek az Urat,  

                         aki a megtört szívűeket meggyógyítja. 

Énekek: 230, 123, 116, 118, 150, 129, 318, 306, 181. 

FEBRUÁR 8 - ÉVKÖZI 5.VASÁRNAP 

Házasság világnapja  
 

 

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, Saller Márta, Mátyás Mária, Mrs. Maureen  
Simonyi, Mátyás Károly, Szukitch Margit, Domokos Mária, Jacques Yez,  
Serfecz József, Megyeri Piroska, Joseph Toth, Neubauer Jószef,  
Babochay András, Szukitch Júlia. 



 

ANNOUNCEMENTS  
+ We will be praying the rosary 
every Sunday morning at 9:30AM 
before Mass. All are welcome to 
pray with us.  
+ Confession time is available be-
fore mass on Sunday. 
+ Today, February 8th, breakfast 
will be served after mass. 
+ The Annual Catholic Appeal 
pledges  will be made this year bet-
ween February 1-15. 
+ On February 14th, there will be 
mass at 5 PM, folowed by the tradi-
tional Mardi Gras dinner and ball.  
Please RSVP and send your 
reservation form with your check 
to St. Stephen King of Hungary 
Church so that it arrives before 
February 11th!  
+ Those who wish to have their 
homes blessed in the new year, 
please stop by the office or contact 
Fr. Maciej to schedule a convenient 
time.  
+ The 2015 donation envelopes are 
ready for pick up in the Elisabeth 
Hall.  
+ For mass intentions, please call or 
stop by the office.  
+ To learn more about our events, 
visit www.stephenchurch.org.  
+ We ask that if anyone has changed 
their address or phone number, 
please notify the office. 
+ 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. 

HIRDETÉSEK 

+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 
Szentmise előtt, kérjük a Szent Szűz segítségét a 
magunk és templomunk életére.  
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise 
előtt!  
+Templomunk régi, hűséges, segítő tagja Mákos 
József hosszú betegség utánm82 éves korában 
megtért Teremtőjéhez. Szerdán helyezték el örök 
nyugalomra. Őszinte részvétünket fejezzük ki öz-
vegyének és a Családnak. A jó Isten adjon  
József testvérünknek örök nyugodalmat. R.I.P. 
+ Február 1-15 Annual Catholic Appeal gyű-
jtés lesz.Gondolkozzunk megaánlásunkon 
+  Ma, Február 8 - Szentmise után reggelire 
hívjuk a kedves híveket. 
+ A 2015-ös boritékok az Erzsébet teremben 
felvehetők. Kérjük, aki csak teheti vigye haza, és 
ha lehetséges imerősének is juttassa el. Köszön-
jük segítségüket! 

+ Február 14-én lesz a templomunk Farsangi 

bálja, 5 órakor szentmise, mise után pedig fi-

nom vacsora, tánc és jelmez verseny. 

Sorsoláshoz ajándék tárgyakat szívesen 

elfogadunk. Kérjük, küldje be csekkét a Szent 

István templom címére Február 11-ig.  
+ Maciej atya házszentelésre szivessen elmegy, 
aki szeretné ezt igénybe venni, jelentkezzen az 
irodában, vagy hívja a templomot.  
+ Imádkozzunk a Szukitch családért, különösen 
Margitért és leányukért, a jó Isten adjon nekik 
türelmet betegségük elviselésében. 
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 
megváltozott, jelentse be az irodába.  
+ 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 ren-

dezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát 

legalább 3 héttel az esemény előtt templomunk 

irodájában, vagy hívja a Templomot. 
+Március 1-én Cserkész mise lesz és utána ebéd.  
+ Ha szeretne tudni a városunkban történő magyar 
eseményekről, programokról, a 
www.chicagohungarians.com web oldalon min-
denezekről 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 be-
fore the requested date.  
+On March 1st there will be Scouts 
mass, followed by lunch.  
+ If you would like to know more 
about Hungarian events taking 
place in our area, please visit: 
chicagohungarians.com for more 
information. 

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

       - Február 22 - szánkozás                                  - Március 14 és 28        

       - Február 28                                                    - Április 11 és 25  

                                                                                - Május 2 és 16  

TANÍTÁS A HÁZASSÁG SZENTSÉGÉRŐL 
           „A házasságban az igazi házastársi szeretet felvétetik az isteni szeretetbe, és 
Krisztus megváltó ereje, valamint az Egyház üdvöt adó tevékenysége irányítja és 
gazdagítja ezt a szeretetet.” (II. János Pál pápa) 
           A házasság Isten rendelése. A házasság és házasságkötés minden népnél – 
különösen az Ószövetségben – isteni rendeléstől, ellenőrzéstől, biztosítékoktól függő, 
szent kapcsolatnak számít. A házasság tulajdon természetéből következően utódok 
létrehozására és fölnevelésére irányul, s mintegy ők a házasság koronái. 
          A házasság krisztusi rendelése. Ezt a természetes alapon nyugvó, az 
Ószövetségben vallási értelmet nyert kapcsolatot Krisztus szentségi méltóságra emelte. 
A kánai menyegzőn elfogadta, azután kihirdette felbontatlanságát (Mt 19, 5–6; Mk 10, 7
–9). 
         A házasság szentségi jele: a házasfelek nyilatkozata arról, hogy önmagukat 
szabadon átadják a másiknak, és a másikat elfogadják erre a felbonthatatlan szövetségre. 
A szentséget ők szolgáltatják ki egymásnak, de az Egyház képviselője előtt és két tanú 
jelenlétében. Az Egyház közössége a pap és a tanúk személyén keresztül van jelen, 
megáldja az életszövetséget, és imádkozik a házastársakért. A szentség lényegi jelét 
többféle kifejező szimbólum és imádság veszi körül, Magyarországon pedig esküvel is 
megerősítik a felek elhatározásukat. 
         A fentiek megfontolását kérjük mindazoktól, akikért a mai napon az Egyház 
szándéka szerint imádkozunk, és akiknek szívből gratulálunk a Házasság Világnapján. 
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