
 

                        HITÜNK SZENT TITKA...! 

 

        ÚR NAPJA VAN. KRISZTUS SZENT TESTÉNEK ÉS SZENT 

VÉRÉNEK ÜNNEPE. 

        Vagyis az OLTÁRISZENTSÉG ünnepe. Egyetlenegy Szentség az 

OLTÁRISZENTSÉG, amelyet Krisztus urunk nem feltámadása után, 

hanem közvetlen előtte, az Utolsó vacsorán (Első Szentmisén) 

alapított: itt maradt velünk, a KENYÉR és a BOR külső színe alatt az 

EUCHARISZTIÁBAN. 

             HITÜNKNEK EZ A TITKA (CSODÁJA!) nem csupán az utolsó vacsora 

megismétlése, nem csak visszaemlékezés egy eseményre, hanem Krisztus halálának és 

feltámadásának hathatós MEGJELENITÉSE: Krisztus Feltámadása és az Eucharisztia 

együtt bizonyítják, hogy A SZERETET ERŐSEBB, MINT A BŰN ÉS A HALÁL! 

              Az Oltáriszentségben Isten nemcsak AJÁNDÉKOT adott, hanem ÖNMAGÁT 

ADTA az embernek. 

Ezért DEMONSTRÁLUNK (A MONSTRANCIÁVAL), vagyis megmutatjuk és 

felmutatjuk az URFELMUTATÁSKOR átváltoztatott Szent Testet és Szent Vért, 

bizonyítva, hogy az ÚR VELÜNK MARADT. 

Ezért nem ér véget ÚRNAPI KÖRMENETÜNK, hanem minden Szentmisében, és 

hétköznapi életünkben is folytatódik: Világegyházunk templomaiban minden-nap 

minden-órájában és minden percében ünnepeljük az EUCHARISZTIÁT valahol, mint 

HITÜNK SZENT TITKÁT! 

             Ünnepeljük azt, hogy a MÚLT is JELENNÉ VÁLT: és ez az ÖRÖKKÉVA-

LÓSÁG. De EGYSÉG is, hitünk tökéletes és teljes KÖZÖSSÉGE, amikor magunkhoz 

vesszük az ÖRÖK ÉLET KENYERÉT és az ÖRÖK ÜDVÖSSÉG KELYHÉT, hogy 

keresztény hétköznapjainkat is AZ ÚR NAPJÁVÁ változtassuk. Kérjük a VELÜNK 

MARADÓ URAT, hogy a Krisztus-hivők mind egyek legyenek, és minden ember 

részesedjék a megváltás nagy művében. 

                              A m e n. 

           IMÁDSÁG SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYHOZ 

      Üdvözlégy, jóságos király, minden dicséretre méltó Szent László! Dicsőségünk vagy, 

kegyes és hatalmas pártfogónk, jóságos védelmezőnk! László, az Úrnak hitvallója, tedd 

erőssé népedet közbenjárásoddal, hogy boldogságodnak kegyelme megenyhítsen 

minket, akiket a bűnök súlya nyom, és így a te vezérleted alatt az örök jutalmat 

elnyerhessük. Szent László király, népednek szilárd reménysége, tekints a téged kereső 

nemzet áhítatára és járj közben értünk, mindnyájunk üdvösségére. Ámen. 

 

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! 

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and 

friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace: 

Szalai Erzsébet, Baksay István, Vajda Rudi, Saller Márta,  

Mrs. Maureen Simonyi, Mátyás Károly, Szukitch Margit, Mákos József. 

    Válaszos zsoltár: Jeruzsálem, szentek otthona, dicsérd fölséges Istened. 

     Énekek: 106 1-2 106 -3, 109, 110, 112, 129, 136, 306, Jézus szíve szeretlek én...  

 

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 

JÚNIUS 22 – ÚRNAPJA    

   KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE 

PARISH  COLLECTIONS         

June 15th : $ 445.00 

Retired Priests Coll.: $30.00        Vigil light:$43.00  
Please support your Parish! 

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

June 22 10:00 AM Templomunk híveiért  

June 29 11:00 AM Butkovich Adél           Szt. Erzsébet Oltáregylet   



 

ANNOUNCEMENTS  

+We will be praying the rosary 

every Sunday morning at 

9:30AM before Mass. All are 

welcome to pray with us.  

+Today, June 15th, pastries 

and coffee will be served, after 

the mass. 

+We ask that if anyone has 

changed their address or phone 

number, please notify the of-

fice. 

+On June 29th: We will 

have our ANUUAL PIC-

NIC with an outdoor Mass 

at 11 a.m. Location: LIONS 

WOODS, 210 S. River 

Road, Des Plaines, IL 

60016  

+On August 24th we'll cele-

brate the Feast of St. 

Stephen, also there will be 

our 80th anniversary. Mass 

will be at 11 o' clock fol-

lowed by lunch. We would 

like to print for this occa-

sion an anniversary book, 

please support this with 

your congratulatory an-

nouncements. For details, 

please contact the office. 
+For mass intentions, please 

call or stop by the office. 

+To learn more about our 

events,  please visit our web-

site www.stephenchurch.org . 

HIRDETÉSEK 

+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a Szentmise 
előtt 1/2 10-től. Minden kit szeretettel hívunk a közös 
imádságra. 
+A keresztények sora növekszik: ma a Szentmise kere-
tében keresztvíz alá tartják Bakk Isabellát, szeretettel 
gratulálunk a kedves Szülőknek ehhez a  felejthetetlen 
alkalomhoz.  
+Őszinte részvétünket fejezzük ki Szabó Pálnak éde-
sapja elvesztése alkalmából. A jó Isten adjon neki örök 
nyugodalmat.  
+Ma, Június  22, szentmise után süteményre és kávéra 
hívjuk a megjelenteket.  
+Június 27-én készítjük a pikniki ebédet, szombaton 

28-án pakolunk a piknikre. Mindkét napra hívjuk és 
várjuk az önkénteseket, főleg a fiatal szülőket. Minden-
kinek  akad tennivaló bőven. Ez a közös munka tem-
plomunk érdekét szolgálja. Mindkét  napon reggel 9 ó-

kor kezdjük az előkészítést. Előre is köszönjük min-
denki megjelenését  és munkáját.  

+Június 29: TEMLOMUNK ÉVI NAGY PIKNIK-
JE! 11ó-kor Szentmise.A Szentmisén 2. gyűjtés 
lesz: Péter fillérek. Jószándékú adományaikat előre 
is köszönjük. Hely: LIONS WOODS, 210 S. River 

Road, Des Plaines, IL 60016 
Kérjük a háziasszonyokat, hogy a piknikre hozzanak 
egy tál süteményt a kiárusításhoz. Munkájukat előre is 
hálásan köszönjük.  
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megvál-
tozott, jelentse be az irodába.  

+Augusztus 24-én lesz a templomunk búcsú-ja, ugyan 

akkor ünnepeljük Egyházközségünk 80-ik 

évfordulóját. Szentmise 11 órától lesz, majd díszebédre 

hívjuk a kedves híveket. Ez alkalomra egy 

emlékkönyvet szeretnénk nyomtatni, kérjük erre a 

célra, hirdetéseikkel jelentkezzenek az irodában. 
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik elékére. 
Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
 

+Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekin-

thetik: www.stephenchurch.org  

 

          KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE 
      Június 24-én, kedden ünnepeljük ezt a szép napot. A legszentebb Istenanya után 
mindjárt Keresztelő Szent Jánosé az első hely a világ megváltásának történetében. Az ő 
nagysága az Isten-ember visszavert fénye, mert közvetlenül előtte járt, és az utat 
készítette számára. Születését angyal hirdette, és Krisztus már anyja méhében megszen-
telte Jánost áldott látogatásával. Bűnbánatot hirdet, s az a méltóság éri, hogy ő mutatja be 
Krisztust a világnak: Íme, az Isten Báránya! Míg a többi szentnek csak halála (vagyis 
mennyei születése) napját ünnepeljük, Jánosnak földi születésnapját is teljes liturgikus 
fénnyel üljük, éppúgy, mint a Megváltóét és Máriáét. Ünnepén sokfelé tüzet gyújtanak, 
minthogy maga Krisztus mondta róla: János világító fáklya volt  

          JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE - Főünnep: Június 27. 
      Jézus Szívének, irgalmas szeretetének tisztelete szellemében, tartalmában oly régi, 
mint maga az Egyház. Külső formáját azonban Szent Gertrúd, a lánglelkű bencés apáca 
alapította meg a XIII. században. Miután sokan voltak még buzgó apostolai e kultusznak, 
az Úr Alacoque Szent Margitnak egy látomásban kinyilvánította azt a kívánságát, hogy e 
titoknak külön ünnepet szenteljenek. XIII. Kelemen pápa hagyta jóvá ezt az ünnepet 
(1765), majd IX. Piusz pápa az egész Egyházban bevezette (1856),  hogy e tisztelet 
gyógyszer legyen a XIX. századi vallási lanyhulás, elhidegülés ellen. Az ünnep ma is a 
buzgóság élesztője, védelem minden olyan áramlat ellen, amely a vallásból az érzelmet 
kiküszöbölve, azt pusztán világnézetté formálná. Bár legújabb ünnepeink közül való, 
lényegében mégis azt a szeretetet ünnepli, amelyet Krisztus húsvéti misztériumában 
mutatott meg az emberiségnek. Ezen az ünnepen felidézzük azt a szeretetet, amely Jézus 
istenemberi szívéből áradt és árad ma is a világba. Megemlékezünk mindenről, amit 
Jézus értünk szeretetből tett: kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltött, a fájdalmak férfia 
lett és a kereszten függő testét átjárta a katona lándzsája. Mi is szeressük őt teljes 
szívünkből, és legyünk érte készek minden áldozatra. * Szelíd és alázatos szívű Jézus, 
alakítsd szívünket a te Szíved szerint. 

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 

+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, 
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki 
szeretné Templomunk Mindszenty termét ren-
dezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát 
legalább 3 héttel az esemény előtt tem-
plomunk irodájában, vagy hívja a Templomot. 
+Ha szeretne tudni a városunkban történő mag-
yar eseményekről, programokról, a 
www.chicagohungarians.com web oldalon min-
denezekről tájékozódhat.  

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 be-
fore 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! 

http://www.stephenchurch.org
http://www.stephenchurch.org/
chicagohungarians.com
chicagohungarians.com

