
 

       Urunk, Jézusunk, ments meg bennünket attól, hogy elforduljunk tőled, megfeled-
kezzünk gondviselésedről és a lelki értékekről, amelyeket neked köszön-
hetünk. Ments meg minket attól, hogy szívünkön eluralkodjon a kapzsiság, a 
telhetetlenség és a gazdagodás féktelen vágya! Taníts minket egyszerűségre és 
szegénységre, hogy mindig elégedettel legyünk azzal, amit Te ad nekünk!  
Jézusunk, te légy szívünk gazdagsága! 

                    URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE. 

          A víz a tisztaságot- és a bűntelenséget, az Istenhez való tartozást jelenti 

a Keresztségben. Mint a Kereszteléskor a keresztszülők, Bérmálkozáskor a 

Bérmaszülők: Kr. keresztségénél Maga a Mennyei Atya áll Jézus mögé: jelzi 

és vállalja, hogy támogatja, VELE VAN, segiti- és nem hagyja egyedül. Lk 

3,22: "TE VAGY AZ ÉN SZERETETT FIAM!" 

              De nemcsak az Atya-Isten (1.Isteni-Személy) és nemcsak a Fiú-Isten (2.Isteni-

Személy), hanem a Szentlélek-Isten is (3.Isteni-Személy) jelen van "Galamb-képében" 

Jézus Keresztelésekor! Krisztusban eljött ISTEN ORSZÁGA: ezért Keresztelésünk 

pillanatában Isten minket is meghívott Szentháromságos-Életre! 

              ISTEN ÖRÖKKÉVALÓ! Jézus, mint Isten Fia örök: nem lesz- és nem volt, Ő 

már megkeresztelésekor is Isten Fia! (Jézus a Kereszteléssel lett Isten Fiává=Krisztussá: 

hirdették tévesen a középkori gnosztikusok!) 

              De mi magyarok már nem tudjuk CSAK ÜNNEPELNI Jézus Keresztségével 

együtt a saját Keresztségünket is, mivel a mai nap (január 12!) nekünk az elmult-20.szd. 

gyászos napja, az 1943. évi DONI-KATASZTRÓFA-EMLÉKNAPJA, amikor több, mint 

százezer fiatal magyar-katona esett el hősként- és áldozatként egy értelmetlen háborúban. 

               Mi Keresztény-Magyarok, akik Keresztségünk óta a Megkeresztelt Üdvözítő 

Követői és Követei vagyunk, NE HÁBORUT, hanem BÉKÉT KÉRJÜNK Mindenható 

Atyánktól: "Urunk! -Béke Fejedelme! Add, hogy mindig kedved teljék bennünk, 

gyermekeidben, és mi, akik újjászülettünk VIZBŐL ÉS SZENTLÉLEKBŐL Szent Fiad 

Követeiként- és Követőiként mint Szeretett Gyermekeid mindannyian eljussunk Örök 

Országodba.                               Ámen! 

A PLÉBÁNIA ÉVE 

         A Hit évének lezárása után a Gyulafehérvári Főegyház-megye pasztorális terve a 
Kommunió évében a plébániai közösségeket célozza meg. Jakubinyi György érsek arra 
bíztat mindenkit, lelkipásztorokat és világi Krisztus-hívőket egyaránt, hogy 
igyekezzenek ebben az évben elmélyíteni ismereteiket a plébániáról, és törekedjenek 
még élőbb, aktívabb tagokként élni az egyházközségben. „Akkor érzünk magunkénak 
egy plébániát, amikor teszünk is érte valamit” – fogalmaz a főpásztor. 

 
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,Jurasits 

János,  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 

 Jan 12 10:00 AM Tarnay Klára                 Rékay Cecilia 

 Jan 19 10:00 AM Jurasits János                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 

  JANUÁR 12 -Urunk megkeresztelkedése 

  Énekek: 222, 222-5-6, 142, 150, 144, 306, 191. 

  Válaszos zsoltár:  Áldja meg Isten az ő népét, adjon neki békességet. 
           



 

+For those parishioners who 
cannot attend mass regularly, 
at GiveCentral.org,  dona-
tions 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. 

+Azok részére akik ritkábban tudnak templomba járni, de 

szívűkön viselik a templomunk sorsát, lehetőség van adomá-

nyozni templomunk és az Szt. István Magyar Iskola részére a 

GiveCentral.org web oldalon, hitel kártyáról vagy bank 

számláról, egyszeri vagy rendszeres adományokat ajánlani. 

ANNOUNCEMENTS  
+We will be praying the ro-
sary every Sunday morning 
at 9:30 before Mass. All are 
welcome to pray with us. 
+Thank you for all the 
Christmas flower offerings. 
Your donations helped 
decorate the church for the 
holidays.  
+Today, January 12th, af-
ter mass, all are invited to a 
hot breakfast .  
+On January 19th, there will 
be a second collection to 
keep faith and support pas-
toral work for the Church in 
Latin America. There will be 
a breakfast after Mass. 
+The 2014 donation enve-
lopes are ready to be picked 
up in the Elisabeth Hall.  
+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. 
+To learn more about our 
events,  please visit our web-
site at 
www.stephenchurch.org 
 

 

HIRDETÉSEK 
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a Szentmise 
előtt. Mindenkit szeretettel hívunk a közös imádságra. 
+ Elnézést kérünk a kedves hívektől, hogy Január 1-én és 
5-én az időjárás miatt elmaradtak a Szentmisék. Kérünk 
mindenkit, hogy a vasárnapi borítékok 
rendszeres használatával támogassák templomunk 
bevételét. Isten fizesse meg jószándékú adományaikat  
+Régi, hűséges templomtagunk, aki hosszú ideig a 

Szabadságharcos Szövetség elnöke is volt, Jurasits 
János December 31-én hajnalban megtért 
Teremtőjéhez. Feleségével, Marikával fáradságot nem 
ismerő munkájukkal évtizedekig építő tagjai voltak a 
Szt. István Király templomnak. Őszinte részvétünket 
fejezzük ki a Családnak. A jó Isten adjon örök 
nyugodalmat Jánosnak!  
+Köszönjük virágadományukat, mellyel ünnepélyessé 
tették templomunkat a karácsonyi ünnepekre.  
+Ma, Január 12.- Szentmise után meleg reggelire hívjuk 
és várjuk a kedves híveket.  
+Január  19 - A Szentmisén 2. gyűjtés lesz a Latin 
Amerikai Egyházak javára. Mise után reggelivel várjuk a 
híveket.  
+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 megvál-
tozott, jelentse be az irodába.  
+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik elékére. 
Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
+Templomunk eseményeit és a fénykpeket  megtekin-
thetik:   www.stephenchurch.org  

 

  

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

   - Január 18                           - Március 8 és 22         

    - Február 1 és 22                           - Április 12 és 26  
    - Február 16 - szánkozás                 - Május 3 és 17(évzáró bál)  

 

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 

 

+Január 25-én van a Magyar Kluk hagyomá-

nyos Gála Bálja. Mindenkit szeretettel várnak.  

+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  

magyar eseményekről, programokról, a 

www.chicagohungarians.com web oldalon  

 mindenezekről tájékozódhat.  

 

OUR HUNGARIAN  

COMMUNITY AND HERITAGE 

 

+On January 25th, the Hungarian 

Club will have their Annual Charity 

Ball.  

+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 information!  

           A Magyarország New York-i főkonzulátusa 2014. január 24 - 27-ig  

újra kihelyezett konzuli napokat tart Chicagóban.  

Az egyszerűsített honosítási kérelmek mellett, egyéb állampolgársági és 

konzuli ügyekben is lehet felvilágosítást kérni.  

    Időpont foglalása KÖTELEZŐ. Útlevél ügyekben közvetlenül a 

külképviseleten és e-mailben kell egyeztetni, az alábbi címeken: zbenc-

sik@mfa.gov.hu, vsass@mfa.gov.hu, evelin.molnar@mfa.gov.hu, 

idoczi@mfa.gov.hu, bozsvari@mfa.gov.hu, hucons.NYF@mfa.gov.hu 

Egyéb ügyben telefonon: 212-752-0669, 212-752-0661 vagy Hu-

cons.NYF@mfa.gov.hu e-mail címen.  

   Helyszín:  Norridge-i Magyar Református Templom,  

                          8260 W. Foster Ave, Norridge IL 

   Időpontokat a következőktől lehet kérni:     

          NY-i Fõkonzulátus:  212-752-0669, 212-752-0669 vagy Hucons.NYF@kum.hu  
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