
 

                          Mi KINEK tartjuk ŐT ?!  
 

                Hivő- és nem-hivő embereket is mindig érdekelte JÉZUS KR. SZEMÉLYE. 

De KINEK tartják ŐT az emberek? Keresztelő Jánosnak? Illés-, vagy valamely más 

Prófétának?  

         Néhány évtizede Super Star-nak nevezte a rock-zene. Szunyogh Szabolcs: Jézus az 

ember fia c. könyve 1977-ben jelent meg Budapesten. ...  

         Heródest is érdekelte KI EZ A NÁZÁRETI? Hallót tanításáról, csodáiról, szeretett 

volna Vele találkozni, de nem a HIT és a MEGTÉRÉS, hanem a 

kíváncsiság vezette! És kérdésére az általa megbízott emberei ugy-

anazt válaszolták, amit az apostolok Jézus kérdésére.  

                Mi nemcsak tudjuk, hanem HISSZÜK is, hogy: JÉZUS 

KRISZTUS ISTEN FIA A MEGVÁLTÓ, AKI ÉRETTÜNK EM-

BERRÉ LETT! Ő valóban CHRISTUM DEI, vagyis ISTEN 

FÖLKENTJE, aki azt kéri követőitől: vegyék föl keresztjüket  

mindennap, és úgy kövessék Őt! Ez azt jelenti, hogy tartsák meg 

Örök-Szeretet-Tanitását /EVANGÉLIUMOT/ és ha kel vállalják a 

szenvedéseket- és üldöztetéseket is, hozzanak áldozatot! Ne le-

gyünk elkényelmesedett Krisztus-Követők!! Ha Őt üldözték, minket is üldöznek!!  

               Vegyük föl keresztünket, tartsuk meg tanítását: A - Z-ig, Alfától - Ómegáig

(gör.ABC), ill. A(lef) - T(áv)-ig=Kereszt)(Héber- ABC kezdő- és utolsó betűje). Ebből a 

tanításból egy "i" betűt (Jod-tányit) sem hagyhatunk el! A Jod a legkisebb, héber betű, 

ami a latin "i"-nek a megfelelője!  És hol vagyunk már attól, amikor egyik egye-

temünkön arról vitatkoztak, hogy J.Kr. férfi (He?), vagy nő (She?).  

Ő nem "Isten-lánya!", Ő ISTEN FIA!! Valóságos ISTEN és Valóságos EMBER!! 

Halálával bizonyította, hogy EMBER, föltámadásával bizonyította, hogy ISTEN!!  

Mi is csak a kereszten- és a szenvedésen át jutunk el Őhozzá, vagyis az örök-

kévalóságig, az örök feltámadásig!!  

               Így lesz csak a mi örök-sorsunk is FELTÁMADÁS, ha elfogadjuk szen-

vedéseinket- és keresztjeinket. Ezt nevezzük MEGVÁLTÁSUNK - TITKÁNAK!!  

Mi a Feltámadott-Üdvözitőnket kérjük imáinkban: Urunk add, hogy soha ne zúgolód-

junk "földi életünk keresztjei" miatt és a te isteni-akaratodat felismerve az irgalmasság 

cselekedeteinek gyakorlásával segíthessük embertársaink és felebarátaink kereszthor-

dozását és szenvedéseit! Ámen!  
 

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

 Jún 23 10:00AM 
     László Gyula                  Varga Marietta és Családja 

Bajzek Károly 80. születésnapjára            a Családja 

 Jún 30 
11:00AM 

PIKNIK 
        Sedon László               Katona Marika és Családja 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 
 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2013 
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 23 - ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP  

Válaszos zsoltár: Hozzád vágyódik szivem, én Uram, Istenem. 

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

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:Mr. & Mrs. Szalai István, Baksay István, Vajda Rudi,Jurasits 

János,  Saller Márta, Mrs. Maureen Simonyi, Mátyás Károly, 

Javorik Edit, Somenek Juliska , Szukitch Margit 

PARISH  COLLECTION         

June 9th:$ 1101.00 

Retired Priests Coll. 212.00 

Parish collection June 16th: $800.00 

Hall renting-Mr.&Mrs. Varga Tamás: $250.00  

Please support your Parish!   



 

ANNOUNCEMENTS  
+We will be praying the rosary 
every Sunday morning at 9:30 be-
fore Mass. All are welcome to pray 
with us. 
+Today, June 23rd, after the mass, 
coffee and pastries will be served, 
then there will be a Parish Council 
Meeting.  
+On June 30th: We will have our 
ANUUAL PICNIC with an 
outdoor Mass at 11 a.m.  
+On June 7th, there will be 
breakfast, after the mass. 
+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. 
+We ask that if anyone 
has changed their ad-
dress or phone number 
to please notify the of-
fice. 
+For mass intentions, 
please call or stop by the 
office. 
+To learn more about our events,  
please visit our website at 
www.stephenchurch.org 

HIRDETÉSEK 

+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 

Szentmise előtt 1/2 10-től. Mindenkit szeretettel 

hívunk a közös imádságra. 

+Ma, Június 23, a Szentmise után sütemény és 

kávéra hívjuk és várjuk a kedves híveket, majd 

EGYHÁZTANÁCS gyűlés lesz, kérjük a tagok 

pontos megjelenését. 

+Június 30: ÚJ HELYEN lesz 11ó-kor a 

Szentmise és a TEMLOMUNK ÉVI NAGY 

PIKNIKJE! Kérjük a kedves hölgyeket, hogy 

egy tál süteménnyel járuljanak a kiárusításhoz. 

Előre is köszönjük adományaikat. 

+Június 30-án második gyűjtés - Péter fillérek. 

+ Köszöntjük azokat, akik a héten ünnepelik 

Zoltán, János, László, Péter és Pál név-

napjukat. Isten éltesse mindnyájukat! 

+Július 7-én Szentmise után reggelire 

hívjuk a kedves híveket. 

+Nyári időben nincs vakáció vagy 

szünet, mindenkinek kötelező az Úr 

napját megszentelni. Azok részére 

akik utaznak, a http://masstimes.org 

web oldalon található információ a 

templomok és szentmise időpontról. 

Ne feledkezzünk el pedig a tem-

plomunk támogatásáról sem és küld-

jük be adományainkat. 

+Templomunk eseményeit és a fényk-

peket  megtekinthetik:  www.stephenchurch.org  

+St. Stephen King of Hungary Parish 

joined GiveCentral.org, where 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. 

ATENTION! 

NEW PICNIC 

LOCATION! 

LIONS WOODS 

210 S. River Road,  

Des Plaines, IL 60016 

JUNE 30th  
11AM MASS 

+Lehetőség nyílt azok részére akik ritkábban 
tudnak templomba járni, de szívűkön viselik a 
templomunk sorsát, ezentúl adományozhatnak 
templomunk és az Szt. István Magyar Iskola 
részére a GiveCentral.org web oldalon, hitel 
kártyáról vagy bank számláról, egyszeri vagy 
rendszeres adományokat ajánlani. 

 

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 before the re-

quested date. 

+If you would like to know more 

about Hungarian events taking place in 

our area, please visit 

chicagohungarians.com 

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 

 

+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. 

         KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE  
    Június 24-én, hétfőn ünnepeljük ezt a szép napot. A legszentebb Istenanya után mind-
járt Keresztelő Szent Jánosé az első hely a világ megváltásának történetében. Az ő 
nagysága az Istenember 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.  
          SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY– ünnepe: június 27.  

    László királyunk, a magyar lovagkor példaképe, népmondáink hőse, 
alighanem a legnépszerűbb magyar szent. Amíg István és Imre életük-
nek szinte megismételhetetlen egyszerisége miatt inkább az állammisz-
tikában, illetőleg az oltáron éltek tovább, addig Lászlóban a harcos 
nomád férfieszmény és európai lovagideál ötvöződvén eggyé, a mag-
yarság küzdelmes századaiban Mihály arkangyal, követendő példaképpé 
és szent patrónussá válik. A középkori hazai mondák és legendák anny-
ira egyetlen szentünket sem magasztalták, mint László királyt. Máig 
tartó népszerűségét nemcsak keresztneveink hatalmas száma, hanem a belőle önállósult 
családnevek is tanúsítják: László, Laczi, Laczkó, Lacza, régi Laczkfy, Lászlóffy. 

         SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK  
Június 29-én, szombaton ünnepeljük a két apostol főünnepét. Vértanúságuk bizonyíték 
arra, hogy hivatásukat komolyan vették. Nemcsak szóval hirdették Krisztust, hanem 
vérük hullásával is.  
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