
 

               VILÁGITSUNK SÖTÉT VILÁGUNKBAN! 

        1./ "Szállj be lelkünk hajlékába, ó VILÁGVILÁGOSSÁGA!" 
 ...énekeltük GYERTYASZENTELŐ-BOLDOGASSZONY ünnepén. 
Ma az evangéliumban az Úr Jézus apostolait- és MINKET, Benne-Hivő 
Keresztény embereket nevez a VILÁG VILÁGOSSÁGÁNAK. És a FÖLD 
SÓJÁNAK! (Mt 5,13-16). 

         Merjünk és tudjunk "Világosság" és "Só" lenni! Nem elég Krisztuskövető-
Kereszténynek lennünk, annak is kell látszanunk, és nem elég annak látszanunk, annak is 
kell lennünk! Ez kell, hogy megnyilvánuljon hétköznapi keresztény életünkben, 
munkánkban, szavainkban, tetteinkben. Ez a küldetésünk és Isten Szentlelke ebben, és 
csak ebben lesz küldetésünk hatékonnyá tevő ereje! 
KRISZTUS ÖRÖMHIRÉT szóban, írásban és a médián keresztül is HIRDETNÜNK 
KELL elsősorban ÉLETMÓDUNKKAL, de mint az Ur tanúságtevői: szóban és írásban a 
médián keresztül is, nem véka alá rejtve, hanem bátor tanuságtevő-életünkkel: családban, 
Egyházban és Társadalomban egyaránt. 
         2./ Akkor talán megértjük Pál apostol tanítását is: hogy KRISZTUS-KERESZTJE 
hogyan válhat ÜDVÖSSÉGÜNK eszközévé!  (1 Kor 2,1-5). Nem az emberektől, Istentől 
függ életünk! És az apostol tanítása napjainkban is érvényes: hitünknek nem emberi-
bölcsesség, hanem ISTEN SZENTLELKÉNEK EREJE az alapja. (1 Kor 2,4-5). 
         3./ Február 11-e a Lourdesi-Jelenés és a BETEGEK VILÁGNAPJA. Imádkozzunk 
betegeink felgyógyulásáért: hogy mielőbb testi-lelki egészségnek örvendjenek! 
         4./Február 9-16-ig: A HÁZASSÁG HETE. Azoknak a házastársaknak, akik 
hűségben kitartanak Isten szent színe előtt fogadott esküjük és házastársuk mellett, 
köszönjük a szép példát és továbbra is imádkozunk értük, hogy fogadalmukat megtartva 
hűségesek maradjanak továbbra is egymáshoz. 
Imádkozunk a fiatal házastársakért is, érezzék, hogy a HÁZASSÁG nemcsak egyéni 
életük befejezése, hanem előkészület a jövőre, hogy boldog férj és feleség, boldog szülők- 
és nagyszülők legyenek és boldog öreg-koruk végén elnyerjék az örök boldogságot. 
          Mindannyiunkra kérve Isten további áldását, továbbra is imádkozunk, hogy 
Kegyelme által betöltve keresztény küldetésünket: valóban a FÖLD SÓJA és a VILÁG-
VILÁGOSSÁGA lehessünk. Ámen. 

              IMÁDSÁG JÓ HÁZASSÁGÉRT   
        Úristen, aki teremtő terved alapján a házasságot az emberi nem alapjává tetted, 
világosítsd meg elmémet, s ha a házasság szentségét szántad nekem, kérlek, segíts az 
ehhez szükséges erények megszerzésére. Vezesd hozzám azt, akit életem társául kijelöltél. 
Add, hogy ő szíved szerint való legyen, aki Téged félve és szeretve képes hivatásának 
megfelelni, és a szent házasságban velem együtt élni. Ámen. 
                                                                                (A görög katolikus hívek imakönyvéből ) 

 
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 wel-

come 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 9 10:00 AM Szabó László felgyógyulásáért        Édesanyja  Szabó Teréz 

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

         Lénárt László                           Katona 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 9 - ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP   

Házasság Világnapja  

  Válaszos zsoltár:  Az igaz ember világít, mint fény a sötétségben.  

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

 
PARISH   

COLLECTIONS         

January 26th: $ 118.00  

February 2nd: $ 1,851.00 

Maint. collection:$ 98.00 

Please support  

your Parish! 



 

+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. 

ANNOUNCEMENTS  
+We will be praying the rosary 

every Sunday morning at 9:30 be-

fore Mass. All are welcome to 

pray with us. 

+Today, all are invited to break-

fast after the mass. 

+On February 16, we will start 

our Annual 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.  
+To learn more about our events,  

please visit our website at 

www.stephenchurch.org 

HIRDETÉSEK 

+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 

Szentmise előtt. Mindenkit szeretettel hívunk a 

közös imádságra. 

+Régi templomtagunk, Stefanec Ludvig, hosszas 

betegség után kedden megtért Teremtőjéhez. Ősz-

inte részvétünket fejezzük ki a Stefanec Család-

nak. Nyugodjék békében! Béke poraira! 

+Gál Marika Édesapja, Lénárt László, hétfőn reg-

gel elhunyt Floridában.Többen találkoztak vele it-

tlétekor a templomnál. Őszinte részvétünket fe-

jezzük ki Marikának és Családjának. Nyugodjon 

békében! 

+Ma, Február  9. - a mise után, reggelire hívjuk a 

kedves híveket. 

+Február  16, 23, és Március 2-án tartjuk az évi 

Catholic Appeal megajánlást/gyűjtést.  

+A  2013-as év adomány kimutatását, adóbevallás-

hoz, egyéni kérésre kinyomtatjuk. Kérjük igényük-

kel jelentkezzenek az irodában. 

+Vízkereszt ünnepe után megkezdődik a 

házszentelés, erre való igényüket kérjük jelentsék 

be az irodába. 

+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 fi-

nom vacsora és jelmez verseny. A farsangi tár-

gynyeremény sorsoláshoz ajándékokat köszönettel 

elfogadunk. 

+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik 

elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 

+Templomunk eseményeit és a fénykpeket  

megtekinthetik:   www.stephenchurch.org  

 

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 
 
+Ha szeretne tudni a városunkban 

történő magyar eseményekről, pro-

gramokról, a 

www.chicagohungarians.com web 

oldalon mindenezekről 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.   

SZŰZ MÁRIA LOURDES-I MEGJELENÉSE 

        Február 11. – A Betegek Világnapja  - Ma könyörgünk a Lourdes-i Boldogságos 

Szűz Mária oltalmáért. Boldog IX. Piusz pápa 1854-ben kihirdette a Szeplőtelen 

Fogantatás dogmáját. Négy évvel később történtek a Mária-jelenések a franciaországi 

Lourdes-ban. 1858. február 11-én, majd még tizenhétszer jelent meg a Boldogságos 

Szűz Bernadette Soubirousnak, Lourdes dél-francia városka mellett egy barlangnál. Az 

egyszerű leányon keresztül Mária a bűnösöket megtérés-re hívta, a Szeplőtelen 

Fogantatás dogmáját megerősítette, és számos csodájával korunkat is a természetfölötti 

valóságra, Isten hatalmára figyelmeztette.  

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  

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 re-

quested date.  
+If you would like to know more about Hungarian 

events taking place in our area, please visit 

chicagohungarians.com  for more information!  
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