
 

                            ÉVKÖZI 2.VASÁRNAP. 
         Karácsonykor a lelkünkbe befogadott Istent Gyermeket, most 
Farsang idején, el kell vinnünk embertársainknak, embertársainkat pedig 
Jézushoz kell vezetnünk! Legyünk mi is JELEK, CSILLAGOK és 
BÖLCSEK, ha kell "Keresztelő Jánosok", akik másokat is Jézushoz 
vezetnek! Legyünk a XXI. század "apostolai" a Krisztusi-Út 
hirdetésének: Jn 1,35-42. 

            Szegődjünk mi is Jézus nyomába, András és János apostolokhoz hasonlóan és 
"maradjunk is Nála!" Mert első tanítványain keresztül minket is hív! Új esztendőben 
megújult lélekkel, életmódunkat is bátran megváltoztatva, reggeli imáinkban 
megtervezve napi programunkat, Isten áldását kérve hozzá családban, munkahelyen, 
egyházközségben és környezetünkben, nem feledve, hogy felelősek vagyunk 
egymásért: csak ha összefogunk, akkor vagyunk erősek. 
            A Keresztény-Egységért kezdődő ökumenikus imahetünkben éreznünk kell, 
hogy minden keresztény felelős minden keresztényért! Imádkozzunk egymásért: "Őrizd 
meg Urunk Egyházadat a Te Isteni-Szándékod szerint békében és add meg teljes 
egységét, hogy valóban EGYHÁZ legyünk és az is maradjunk!" 
             És amikor ökumenikus imahetünk befejeződik, az egységre való munkánk, 
törekvéseink és imáink ne érjenek véget, folytassuk év elején megkezdett munkánkat 
Isten nagyobb dicsőségére- és embertársaink lelki-üdvösségére! Így legyünk méltó 
apostolai- és követői annak a Jézus Krisztusnak, aki mindannyiunkat meghívott véget 
nem érő közösségébe: örök országába.  

                           TESTVÉREINK, A SZENTEK 
      Január 20-a Szent Fábián pápa és vértanú ünnepe az Egyházban (+ 250). 236-tól 

Róma püspöke, a Callixtus-féle katakombákban temették el.  

                    – Ugyanezen a napon ünnepeljük Szent Sebestyén vértanút. 

A császár szolgálatában állt, mint katonatiszt, hitéért vértanúhalált 

szenvedett, nyilakkal átverve szokták ábrázolni. A Via Appia mellett 

nyugszik. + 288. 

       Január 21-én Szent Ágnes szűz és vértanú napját ünnepeljük. Róma 

egyik legtiszteltebb vértanú szentje (+ 3o4 körül). Gazdag 

család gyermeke, alig 13 évesen lett a tisztaság vértanúja. A 

gyenge Ágnes megszégyenítette a világ erőseit. Az ünnepén 

megáldott bárányok gyapjújából készül a pallium, amelyet Szent Péter 

sírjára helyeznek először, s innen adományozza a pápa egyes 

püspököknek. A pallium kifejezi a közösséget Péterrel és mindenkori 

utódjával. 

 

PARISH  COLLECTIONS 
Jan. 4th 7:00 PM Mass: $ 429,00 

Jan. 11th:$ 822,00 
Maint. Collection: $ 88.00 

Please support your Parish!  

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

Jan 18 10:00AM Marócsik József                   Varga Család 

Jan 25 10:00AM   Szalai Erzsébet         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: Íme, eljövök, Uram,  

                                        hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. 

Énekek: 227, 123, 132, 143, 306, 189.       

JANUÁR 18 - ÉVKÖZI 2.VASÁRNAP 
  Elvándorlók és Menenkültek 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, 
 Mákos József, Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József,  
Megyeri Piroska, Joseph Toth, Neubauer Jószef, Babochay András. 



 

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 before 
mass on Sunday. 
+ Thank you to all  the volunteers 
who helped prepare the appetizers 
for the reception with Archbishop 
Cupich at St. Aloysius. Also, thank 
you to those who helped take down 
the Christmas trees and decorations. 
+ Today, January 18th, there is a 
second collection benefiting the Latin 
American Churches. Coffee and pas-
tries will be served after today’s mass 
and next week. 
+ Today, there will be a Parish Coun-
cil meeting, then on January 25th, the  
Financial Committee will have their 
meeting. We ask ALL members to at-
tend. 
+ 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 Hungar-
ian School, as a one time or periodi-
cally, 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!  
+ Szomorúan tudatjuk a kedves hívekkel, hogy 
régi, hűséges templom tagunk Szalai Erszike 
megtért Teremtőjéhez. Szerette a templomot, ál-
dozatos munkájának nyoma a mai napig meg-
található mindenütt. Boldoggá tette, ha adomán-
yaival kiegészíthette a konyha berendezését, 
munkabírása szinte hihetetlen volt. Férjének, 
Pistának és Erzsikének második otthonuk volt a 
templom. A jó Isten adjon neki örök nyugodalmat 
és jutalmazza meg azért a sok jóért, amit tem-
plomáért tett. Őszinte részvétünket fejezzük ki 
lányának, Valikának és a rokonságnak.  
+ Köszönjük, akik segítettek a hidegtálakat 
összeállítani Archbishop Cupich fogadására, Nick 
atya templománál. Köszönet a szorgos kezeknek, 
akik karácsonyi díszeket helyre pakolták a tem-
plomban és a Mindszenty teremben. 
 +Ma, Január 18-án a szentmisén 2. gyűjtés lesz 
a Latin Amerika-i Egyházak javára. Jószándékú 
adományaikat előre is köszönjük 
+ Ma , és a következő vasárnap szentmise után 
kávéra és süteményre hívjuk a kedves híveket. 
+A gyűlések sorrendje megváltozott, így ma a 
Szentmise után az Egyháztanács, 25-én a 
Pénzügyi bizottság tartja gyűlését 
+ A 2015-ös boritékok az Erzsébet teremben 
felvehetők. Kérjük, aki csak teheti vigye haza, és 
ha lehetséges imerősének is juttassa el. Köszön-
jük segítségüket! 
+ Maciej atya házszentelésre szivessen elmegy, 
aki szeretné ezt igénybe venni, jelentkezzen az 
irodában, vagy hívja a templomot.  
+ 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 meg-
tekinthetik: www.stephenchurch.org  

 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 

+A Chicago-i Magyar Klub szombaton, január 
31-én rendezi éves gála bálját a Chateau Ritz-
ben, 9100 North Milwaukee Avenue, Niles, IL 
60714. További információ és jelentkezés: 

Krémer Sándor, 608-580-0394. 

+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, 

MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!

Aki szeretné Templomunk Mindszenty ter-

mét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze 

szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt 

templomunk irodájában, vagy hívja a Tem-

plomot. 

+ Ha szeretne tudni a városunkban történő 
magyar eseményekről, programokról, a 
www.chicagohungarians.com web oldalon 

mindenezekről tájékozódhat.  

Ökumenikus imanyolcad: január 18–25.  

AZ EGYSÉG A KERESZTÉNYSÉG EREJE 
      A keresztények egységéért végzett imanyolcadot protestáns hívők kezdték meg 
1908-ban, amelyet fokozatosan a katolikusok is átvettek, és a II. Vatikáni Zsinatot kö-
vetően együtt is rendeznek. 
      Az egység a kereszténység ereje, a megoszlás pedig a gyengéje. „Legyenek mind-
nyájan egyek!” hangzott Jézus kérése az utolsó vacsorán mennyei Atyja felé. Erre sok-
szor nem figyeltek a keresztények, és szakadás keletkezett Krisztus varratlan köntösén. 
1054-ben a keletnyugati, majd 1517-ben a nyugati egyházszakadás következett be. Mit 
lehet tenni? 
       Az első és legfontosabb: Krisztus imájának meghallgatása és vágyának teljesítése. 
Ehhez nagyon fontos az egyházak közeledése. A mozgalmi ökumenizmus, amely 1910
-ben az edinburghi missziós konferenciával kezdődött, mára világszinten kibontako-
zott. A II. Vatikáni Zsinatól pedig a katolikusok is szívügyüknek tekintik az egység he-
lyreállítását. A megtérés, az életszentségre való törekvés, a keresztények egységéért 
mondott magán-imádság és nyilvános könyörgés az ökumenikus mozgalom szíve, és 
hatékony eszköz az egység kegyelmének elnyerésére. De a szeretet párbeszéde mellett 
a teológiai dialógus is megkezdődött, amelynek állomásai az Ut unum sint pápai kör-
levél 1995-ből, és az 1999-ben aláírt evangélikus-katolikus közös nyilatkozat, valamint 
a 2001-ben elfogadott Charta Oecumenica és a sok-sok ökumenikus találkozó. 

OUR HUNGARIAN  
COMMUNITY AND HERITAGE 
+ The Hungarian (Magyar) Club of 
Chicago has their annual gala ball on 
Saturday, January 31, at Chateau Ritz, 
located at 9100 North Milwaukee Ave-
nue, Niles, IL 60714. For further infor-
mation please contact Sándor Krémer 
at 608-580-0394. 
+ 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 infor-
mation. 
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