
 

 

ANNOUNCEMENTS  
+ We are 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. 
+ After mass, today and next 
Sunday everyone is invited for 
coffee and pastries. 
+Those who are traveling over the 
Summer could find information 
about church locations and mass 
times at:      http://masstimes.org. 
Do not forget to support our 
church and send in your donations.  
+ Please report any changes in ad-
dress 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.  
+ 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 9:30-kor. Mindenkit szeretettel 
hívunk a közös imádságra. 
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise 
előtt! 
+Szentmise után, ma és jövő vasárnap, július 
14én, sütemény és kávéval várjuk a kedves 
híveket. 
+Nyári időben nincs vakáció vagy szünet, min-
denkinek kötelező az Úr napját megszentelni. 
Azok részére akik utaznak, a  
http://masstimes.org web oldalon található in-
formáció a templomok és szentmise időpontról. 
Ne feledkezzünk el pedig a templomunk 
támogatásáról sem és küldjük be adományain-
kat.  
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 
megváltozott, jelentse be az irodában. 
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik 
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
+ Templomunk eseményeit megtekinthetik:  
www.stephenchurch.org 
+ Azok részére akik ritkábban tudnak templom-ba 
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. 

SZENT BENEDEK APÁT 
 

Július 11-én, csütörtökön ünnepeljük a nyugati szerze-tesség atyját, Szent Benedek 
apátot, aki a keresztény Európa arculatának kialakításában egyik legnagyobb hatású 
egyé-niség. 547-ben halt meg. VI. Pál pápa Európa védőszentjévé jelölte ki. Reguláját 
ma is sok ezren követik, a bencés szerzetesrendiek, a ciszterciek, stb. Imádság és 
munka (Ora et labora), szemlélődés és tevékenység együttesen adják az Egyház 
életének egyensúlyát. 

 

 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 
SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2019 
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 7 - ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP 
14th 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, Jacques Yez, Jurasits Mária, Krémer Klára, 

Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Mocsán Ilike, 

Bajzek Erzsébet, Bajzek Károly, Fejér-Simon István. 

Válaszos zsoltár: Minden föld Istent dicsérje. 

 
 Énekek: 221, 221-4, 122, 150, 306, 189.   

 

PARISH  COLLECTIONS  
June 30th: $ 879.00 
Péter Fillér: $60.00 

Please support your Parish!   
May God bless your generosity! 

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

  July 7 10:00AM      Mária Domokos            Ibolya and Ferenc 

  July 14 10:00AM    Templom híveiért       Parishioners 

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! 
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Dear Parishioners, 
     Do you wake up every morning asking God to bless your plan for the 
day? Or do you wake up every morning asking God to tell you his plan for 
your day? Our lives are not our own. We are called to serve God with every 
ounce of our being. There is no room for selfishness, greed, or division. 
There is too much work to do. Our names are written in heaven. This is what 
Jesus tells us in today's gospel reading. He says this after giving his follow-
ers instructions on how to go through the journey of life. Jesus says he sends us out into 
the world "like lambs amongst wolves." We are to not be burdened down with material 
things, we should appreciate the hospitality of people who support us, and we should get 
away from people who don't support us. We are to be people of peace who go about heal-
ing people knowing that the final destination of our journey is the glory of heaven. 
     People look for "secrets" to being successful and happy in life. The instruction com-
ing to us from Jesus in the gospel today is not about us being restricted or repressed. 
There is no secret to the fact that if we put God first and continue the work of Jesus in the 
world we will have all the happiness and fulfillment we could ever imagine in this life 
and the next. Pope Francis says, " Following Jesus means taking up one's own cross to 
accompany him on his path, an uncomfortable path that is not one of success or earthly 
glory, but which leads to true freedom, the freedom from sin and selfishness." Let us en-
joy following Jesus this week as we allow him to lead us into exciting new spiritual ad-
ventures. 
     Speaking of exciting new spiritual adventures, I need to share with you what is going 
on in my life and ministry these days. For the last six years I have been working as the 
Executive Secretary of the Priests' Placement Board. In this job I worked with priests to 
help them discern how God is calling them to serve in their ministry and then made rec-
ommendations to Cardinal Cupich on which parish, hospital or agency each priest would 
best serve in. It has been a very rewarding ministry. On July 1 Cardinal Cupich appoint-
ed me to a new ministry as the Vicar for Priests. In this role I am serving with another 
priest tending to the spiritual, physical and emotional well-being of priests. I know I will 
find this challenging ministry to be fulfilling and meaningful. I embrace it fully and 
gratefully, depending on God to help me be effective and virtuous in this role. It is a very 
time-consuming role and demands being 24/7 on-call to respond to the needs of priests 
especially in critical moments regarding their health and well-being. Given the time con-
straints, my prayer has led me to believe it is best for me to move on from my ministry at 
St. Stephen at some point. My time here has been a real blessing. It will be difficult to 
move. However, I think it would be better for you to be served by a priest who will have 
more time to provide you with pastoral care and faith formation. I am communicating 
with Fr. Barnabas Kiss OFM, who is the Hungarian bishops' liaison with Hungarian 
Catholics in the U.S., to see if there is a Hungarian priest to serve here. However, the 
priest shortage is even worse in Hungary then it is here so that possibility is slim. I will 
also work with Cardinal Cupich on identifying a priest of Chicago who could replace me 
here at St. Stephen. In any case, I will make sure whoever replaces me here later this 
summer will fully appreciate Hungarian culture and tradition and will serve you with 
love and respect. I plan to continue to come back to St. Stephen occasionally to offer 
Mass and enjoy special celebrations so when I do leave it will be more like "so long" ra-
ther then "good-bye." Please keep this process of selecting a new Administrator for St. 
Stephen in your daily prayers. In the meantime, I express my gratitude and appreciation 
for your hospitality and love these past three years. I will keep you informed of develop-
ments. In the meantime, let us continue to enjoy one another's company as we walk to-
gether serving the Lord! 
     In God's love,        Father Michael Knotek 

 

 

ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP 
 

         Jézus az apostolokat követésére szólitja, a 72 tanitványt pedig küldi. A 
Teremtés könyvének 10. fejezetében olvassuk, hogy "a föld népeinek száma 
72!" A 72 tanitvány küldése is mutatja, hogy Jézus küldetése és az Ő tanitása 
minden népnek szól! Az apostolkodás és a küldetés munkája is 
mindannyiunk kötelessége, nemcsak az apostoloké és a tanitványoké!    
 
Keresztény feladatunk: hirdetni Isten országának örömhirét, az evangéliumot.  
 
De az is keresztény feladatunk, hogy munkatársai legyünk annak a Jézus Krisztusnak, 
aki nem a pusztulásnak, hanem a termékeny aratásnak az Ura. Merjünk aratókká válni, 
de ne feledjük, hogy az aratáshoz vetni is kell. Kérjük az aratás Urát küldjön minket is 
aratásába! (Lk 10,1). Vállaljuk azt a feladatot, vállaljuk azt a küldetést, hogy előkészitjük 
az utat embertársaink számára az Istennel való találkozásra: vállaljuk azt, hogy mi is 
helyes irányba Isten felé folytatjuk földi életünk útját velük együtt. 
 
Merjünk aratókká válni! Legyünk méltó 21. századi tanúságtevői az aratás Urának! Tőle 
kaptuk a meghivást aratásába és Tőle kapjuk az erőt is küldetésünk teljesitéséhez. A 
Szentlélek vezetésével bátran hirdessük az Ő evangéliumát és csodás-gyógyitó erejét sok 
sebből vérző, beteg világunknak! Mint "bárányok a farkasok között" napjainkban is 
vállaljuk a világ felkészitését az aratás Urának második eljövetelére és méltó fogadására! 
Kérjük továbbra is imáinkban, hogy méltó munkatársai lehessünk Jézus Krisztusnak, és 
küldjön munkásokat aratásába.  A  m  e  n. 

 
IMÁDSÁG JÉZUS SZENT VÉRÉHEZ 

Üdvözlégy Jézusnak drágalátos vére, ki érettünk bűnö-sökért a te szent szívedből és 
egész testedből bőségesen kiontatott. Én Uram, Jézus Krisztus, mosd le az én gyarló 
bűneimet és ne hagyj elveszni engem, akit a te drága vé-reddel megváltottál. Jóságos 
Jézus, kegyes kín-szenvedésedre, értünk kiontott drága véredre kérlek, segíts meg 
engem. Adj bánatomra vigasztalást, a testi és lelki kísértések ellen erőt, minden 
elkövetett bűnömre bocsánatot és minden bűntől őrizz meg engem. Amen.  

            Thewrewk-kódex 

 AZ AJÁNDÉKBA KAPOTT IDŐ 

Itt a várva várt VAKÁCIÓ! A nyár lehetőség arra, hogy kiszakadjunk megszokott 
életvitelünk egyhangúságából. Feltöltődjünk, kikapcsolódjunk, utazzunk, kiránduljunk, 
olvassunk, egyszóval lazítsunk egy kicsit. Micsoda lehe-tőség! 
  
Az ajándékba kapott időt többféle módon élhetjük meg, de értékessé és pozitív módon 
emlékezetessé csak akkor válik számunkra, ha szép és értékes dolgokat élünk meg 
benne. A rosszul felhasznált idő elvesztegetett és nem jól megélt lehetőség.  
 
A nyár egyszerű képlete: szenteld meg idődet Isten jelenlétével azaz használd tudatosan, 
kreatívan, aktívan. Ne engedd, hogy kifollyon a kezeid között! Legyen ben-ne hely a 
csendnek és a barátoknak, a belső mélységnek és a lazításnak, a hétköznapitól eltérő 
munkának és a játéknak. Ekkor biztos lehetsz abban, hogy boldog és értékes szüneted 
lesz. Boldog és értékes vakációt! 
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