
 

 

+ For those parishioners who cannot at-

tend mass regularly, at GiveCentral.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 9:30-kor. Imádkozzunk 
együtt a Szentmise előtt, kérjük közben-
járását, segítségét családunkra, mindennapi 
életünkre. 
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szent-
mise előtt! 
+ Ma, Július 15. reggelire hívjuk a kedves 
híveket a Szentmise után. 
+  Július 22, Szentmise után sütemény és 
kávé lesz. 
+ Július 29-én Szentmise után nem lesz reg-
geli. Köszönjük megértésüket.  Ekkor lesz a 
Magyar Klub évi nagy piknikje. Szeretettel 
hívnak mindenkit. 
+ Augusztus 5 - MISSZIÓS VASÁRNAP 
+ Megkezdődött a nyári vakáció ideje, kérjük 
ne feletkezzenek el Szentmisét hallgatni bár-
merre vannak. Templomi adományaikat kér-
jük postázzák templomunk címére. Kellemes 
nyaralást, biztonságos utazást kivánunk min-
denkinek. 
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefon-
száma megváltozott, jelentse be az irodában. 
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek 
szereteik elékére. Kérjük jelentkezzenek az 
irodában. 
+ Templomunk eseményeit megtekinthetik: 
www.stephenchurch.org  

ANNOUNCEMENTS  
+ We will be praying the rosary every 

Sunday morning at 9:30 before Mass. All 

are welcome to pray with us. 

+ Confession time is available before 

mass on Sunday. 

+ Today, July 15th, breakfast  will be 

served after Mass. 

+ On July 22nd, coffee and pastries will 

be served after Mass. 

+ On July 29th, the Hungarian Club will 

held their annual picnic. Everyone is in-

vited to attend. 

+ August 5 - MISSION SUNDAY. 

+ Summer vacation season has begun, 

please do not forget about Sunday mass 

wherever you may go. Please mail your 

church donations to our parish address. 

We wish everyone a pleasant vacation, 

and wish safe travels to all. 

+ Please report any changes in address or 

phone number to the office. 

+ Sunday mass intentions for our loved 

ones can be requested in the office.  

+ To learn more about our events, visit 

www.stephenchurch.org.  

+ 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.  

 

 
 

+ Azok részére akik ritkábban tudnak 

templomba járni, de szívűkön viselik a 

templomunk sorsát, lehetőség van 

adományozni templomunk és az Szt. István 

Magyar Iskola részére a GiveCentral.org   

web oldalon, hitel kártyáról vagy bank 

számláról, egyszeri vagy rendszeres 

adományokat ajánlani. 

 

 

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! 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2018 
Telephone: (773) 486-1896                                                            

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Michael Knotek 
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

JÚLIUS 15 - ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP 
15th Sunday in ordinary Time  

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, Mátyás Károly, Joseph Toth, Domokos Mária, Jacques Yez,  
Serfecz József, Babochay András, Jurasits Mária, Krémer Klára,  
Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Kolonits Olga, 
Mocsán Ilike. 

 Válaszos zsoltár: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet,  

                       és üdvösségünket add meg nékünk!  

  Énekek: 226-1, 226-5-6, 142, 143, 306, 184/B. 

  

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

July 15 10:00AM     AnnaMarie Gonda             Mr. Mrs. Andrew Rékay 

July 22 10:00AM     Neubauer József            Szt. István Király Templom  

PARISH  COLLECTIONS 
July 8th: $  532.00 

Please support your Parish!   
May God bless your generosity! 
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      Dear Parishioners, 
     Think of a time you went somewhere and did not feel welcome. Think of 
a person or group of persons who did not respect what you had to say. We've 
all been there. Maybe it was a lousy job, a relationship that went sour, a 
building you lived in, an organization you joined or what have you. In any 
case, when we do not feel welcomed or respected we can't wait to get away 
from that person or group. Jesus was familiar with that experience. Many 

people did not want him around because he challenged the status quo and told them 
things they didn't want to hear, especially when he talked about loving one's neighbor, 
caring for the poor and oppressed and confronting evil. That's why in today's gospel as 
he is preparing his disciples to go out preach, comfort, encourage and accompany peo-
ple in his name he also warns them that they might not be accepted. So, he tells them, 
"Whatever place does not welcome or listen to you, leave there and shake the dust off 
your feet in testimony against them."  
     The same thing happened to the prophet Amos hundreds of years earlier. The poor 
guy was perfectly happy tending to his sheep and pruning his sycamore trees and enjoy-
ing life. Then God called him to be a prophet and leave the comfort of his home and his 
town to confront the people in the next town over about the evil behavior they were en-
gaging in. He didn't want to do it but who can say "no" to God so he went ahead scared 
as he was. The civil authorities in that neighboring town were using religion to justify 
all sorts of greedy and unjust actions. God told Amos to directly challenge those rulers 
to change their ways. Well, talk about a lack of hospitality. The civil rulers not only did-
n't listen to Amos but they grabbed him and physically threw him out of town. 
     All three scripture readings today reminds us that we are indeed blessed by God and 
chosen to do great things in his name. Our baptism gives us power to expel demons and 
bring the goodness of God to others. Are we really living out our faith by taking risks to 
confront evil and work toward bringing the goodness of God to others regardless of 
whether or not we will be welcomed or listened to? We can't let our enemies stop us 
from doing what we were born to do. For those who won't listen we shake the dust from 
our sandals and move on. For those who welcome us and listen to us we praise God that 
he empowers us to do such great work in his name and we take comfort in knowing we 
are making the world the peaceful and just place God longs for it to be. 
       In God's love, 
      Father Michael Knotek  

 
A HÉT SZENTJEI 

        Július 15-e Szent Bonaventura püspök és egyháztanító napja. Ferences szerzetes, 
Aquinói Szent Tamással egy-időben tanít a párizsi egyetemen. Rendi generális, majd 
bíboros. Tamás mellett a skolasztikus teológia legnagyobb tudósa. 
        Július 16-a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe. A bibliai Karmel-hegy remetéi a 
XIII. században alapították meg a karmelita rendet, a Szent Szűz különös oltalma alatt.  

 

 

Ezt az oltalmat köszöni meg a mai ünnep. 
      Július 17-én ünnepeljük Szent András és Szent Benedek remetéket.  András 
Lengyelországban született, a Nyitra-vidéki Zobor-hegyi kolostor lakója lett, később 
Trencsén vidékén remetéskedett. 1010 körül halt meg. Kedvelt tanítványának, Szent 
Benedek vértanúnak (+1035) tetemeivel együtt Nyitrán nyugszik. Életrajzukat Boldog 
Mór pécsi püspök írta meg. Imádságos és szigorú életükkel a korai magyar kereszténység 
nagy lelki erősítésére szolgáltak. Egyúttal a lengyel, cseh, szlovák, magyar egyház 
testvéri egységét is szorosabbá teszi tiszteletük. 
      Július 18-án Boldog Hedvig királynőre emlékezünk. Nagy Lajos királyunk leánya, 
Jagello lengyel és litván király felesége. A szegényeket, betegeket, öregeket maga ápolta. 
Fiatalon halt  meg 1399-ben. Sírjánál a krakkói székesegyházban csodák sokasága történt. 
A két nép (magyar-lengyel) barátságának égi pártfogója. 
 

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP 
          Az evangélium terjesztésével küldetésüket teljesítő apostolok 
útipoggyász nélkül (kenyér, tarisznya, pénzzel teli öv nélkül) kelnek útra 
Galilea útjain. Az egyszerűség és a bizalom képviselői, akik 
igénytelenségükben is reménykednek, hogy megélnek Isten kezéből. Azok 
a városok, amelyek befogadják őket, Isten Igéjét fogadják be, és így 
lesznek Ők is az apostolokhoz hasonlóan az Isteni Ige tanúi. 
        Nekünk is ez a feladatunk: dolgozni az Egyházban, Jézus evangéliumi tanítását 
megismerve az apostolokhoz hasonlóan terjeszteni Isten Országának örömhírét. 
Keresztény tanúságtevő küldetésünk, hogy napjainkban is útipoggyász nélkül, Isten 
vándoraként keljünk útra "korunk hitetlen Galileájának" útjain. És ebből a szempontból 
szerencsésebb helyzetben vagyunk, mint az apostolok, akik Izrael városaiban és falvaiban 
már megkezdték Isten Örök Országának építését. Tőlünk ma azt várják embertársaink, 
hogy számukra lelki segítséget nyújtva velük együtt legyünk az evangélium gyakorlati 
megvalósítói. A Galileában megkezdett apostoli munka folytatóiként kell feltérképeznünk 
azokat a helyeket városainkban és falvainkban, ahol Isten Lelke már működni kezdett, 
ahol "nem kell a port is leráznunk lábainkról vád képpen ellenük!"  (Mt 6,7-13). Jézus 
Krisztus tanúságtevőiként legyünk segítségükre, hogy ők is rátaláljanak az Isten felé 
vezető útra. Azonosulnunk kell az úton lévő apostolokkal, és hozzájuk hasonlóan hinnünk 
kell, hogy Isten Igéje hatékonyabb munkánknál. Az apostolokhoz hasonlóan hinnünk kell, 
hogy Magát Jézust visszük magányos embertársaink számára, hogy ne legyenek egyedül, 
legyünk együtt Isten Országának építői. Legyünk együtt "boldog lelki szegények" 
legyünk "szegény gazdagok" napjaink "gazdag szegényei között!" 
        Érezve, hogy jót tenni jó, a Kr.u-i XXI. évszázad apostolaiként le kell győznünk 
modern világunk kísértéseit és a bűn miatt szegénnyé váltakat nekünk kell "evangéliumi 
szegényekké" változtatni. Ehhez kérjük imáinkban a Szentlélek Erősítő 
Kegyelmét.     A  m  e  n. 
 


