
 

              A VILÁGOSSÁG GYERMEKEI 
 

         Néhány éve betörtek Budán a Városmajori-Templomba. A betörés után néhány 

nappal, a hirdető-táblán a templom bejáratánál volt olvasható a következő üzenet: 

Március 15-16.éjjelén, amikor mi, a tanítványok már aludtunk, és a rendőrség 

ünnepnapi készültsége is lejárt, elérkezett a ti órátok: a sötétség órája, amikor betörtetek 

templomunkba! 

         VALAKI mégis tudott jöveteletekről! VALAKI, aki nem fél tőletek, sőt szeret 

benneteket, ugyanúgy mint minket! Azzal a végtelen szomorúsággal "várt rátok", 

amellyel a barátja elé ment 2000 éve egy sötét-éjszakán, amikor az csókkal árulta el Őt, 

és így juttatta az ellenség kezére. ...De Ő lehetőséget ad nektek is, hogy NE A 

SÖTÉTSÉG, HANEM A VILÁGOSSÁG FIAI LEGYETEK! ...Ezért 

ebben a templomunkban együtt imádkozunk értetek, hogy benneteket 

is ajándékozzon meg EZ A VALAKI, hogy nyugodt-higgadt 

emberekként tudjatok élni, dolgozni, szeretni és imádkozni, hogy igy 

valóban ti is A VILÁGOSSÁG FIAI LEGYETEK! 

    

             ISTENBEN ÉS ISTENNEL ÉLNI! 
 

          Jézus 3 éves "Nyilvános Működésének" befejező szakasza: 

HOSSZÚ UTAZÁS JERUZSÁLEM FELÉ!  

    1.A szamaritánusok nem fogadják be, mert a zsidók városába, Jeruzsálembe megy! 

    2.A zsidók is kitaszítják, sőt keresztre feszítik! 

          DE Ő TELJESITI MESSIÁSI- KÜLDETÉSÉT, MENNYEI ATYJA 

AKARATÁT! Jól tudja, hogy a szenvedés- és a halál nélkül nincs feltámadás! 

KERESZTHALÁL NÉLKÜL NINCS HÚSVÉT! 

        Követeket küld maga előtt: minket is! De saját TERMÉSZETES EMBERI 

ERŐNK nem elég Isten-Parancsait teljesíteni, de segít egy TERMÉSZETFELETTI 

ERŐ, A SZT. LÉLEK EREJE! IGY ÉLÜNK ISTENBEN ÉS ISTENNEL! 

Értékvesztett korunkban, tudjunk adni TERMÉSZETFELETTI MARADANDÓ 

ÉRTÉKEKET EMBERTÁRSAINKNAK! Ezt adta a héten ünnepelt Keresztelő Szt. 

János, aki szintén vállalta a Krisztus előtti követséget, de ami nagy Árpádházi Szentünk 

Szt. László Királyunk is, de Szt. Péter- és Pál Apostolok is, akik életükkel és halálukkal 

vállalták, mint Krisztus-követők ezt a feladatot: ISTENNEL ÉS ISTENBEN ÉLNI! 

         Ezért kérjük továbbra is imáinkban: Urunk, Istenünk! Erősítsd meg 

TERMÉSZETFELETTI HITÜNKET, hogy felismerjük általa az igazi-jót és kegyelmed 

segítségével meg is tudjuk valósítani földi életünkben! A m e n! 

 

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

 Jún 30 
11:00AM 

PIKNIK 
     Sedon László               Katona Marika és Családja 

 Júl 7 10:00AM       Kovács Irene                    Ross & Rose Hellgeth 

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 30 - ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP  

Válaszos zsoltár: Te vagy, Uram, Istenem  örökségem és osztályrészem.  

Énekek: 229-1,229-5-6,150,144,306,196. 

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 23rd: $670.00 

Please support your Parish!   



 

ANNOUNCEMENTS  
+Today, our church holds 

the Annual Picnic, and we 
thank everyone that at-
tends. We would like eve-
ryone to enjoy their time. 
There will be a Peter’s 
Pence second Collection. 
+We welcome Fr.Tibor 
Szakács, who will be our 
guest for the next month 
and will be celebrating 
mass for us.  
+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 address or phone number to 
please notify the office. 
+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 

+Ma tartja templomunk évi nagy 

piknikjét, szeretettel köszöntünk 

minden kedves vendéget. Jó 
szórakozást kivánunk! Második 
gyűjtés - Péter fillérek javára.  
+Szeretettel köszöntjük Tibor 

Szakács atyát, aki Rómából 

érkezett közénk és a következő egy 

hónapban ellátja templomunkat lelkipász-

tori teendőivel. Isten hozta Tibor atya! 
+Július 7-én Szentmise után reggelire 

hívjuk 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 támo-
gatásáról sem és küldjük be adományainkat. 
+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik 
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
+Templomunk eseményeit és a fénykpeket  
megtekinthetik:  www.stephenchurch.org  

ATENTION! 

NEW PICNIC 

LOCATION! 

LIONS WOODS 

210 S. River Road,  

Des Plaines, IL 60016 

JUNE 30th  
11AM MASS 

   From Tom Somenek: 

         Rev. Nickolas Desmond and the entire parishioners of St. Stephens, 

      Mom is doing well. She just completed her second round on Chemotherapy and is in 

good spirits. She was truly touched by the June 2, 2013 mass in her name. She is 

greatfull that so many people are praying for her and feels blessed that she has so many 

good friends that care. She looks forward to being home and seeing everyone. Once 

again thank you for the mass it really helped her spirits. 

       Best regards, the Somenek family and Jacques 

 

+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. 

+On July 13th & 14th, at the Re-

formed Church in Norridge the Annual 

Gulyas Festival will be held. 

+On July 21st, the Hungarian Club 

will held their annual picnic. 

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. 

+Július 13-én és 14-én lesz a Gulyás Fesztivál 

a Norridge-i Református Egyháznál.  

+Július 21-én lesz a Magyar Klub évi nagy pi-

knikje. Szeretettel hívnak mindenkit. 

               PÁPAI DEKRÉTUM 
         Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció dekrétumot adott közre, amely 
elrendeli, hogy a római hivatalos misekönyv 2. 3. és 4. eucharisztikus imádságában az 
„Isten Anyja, a Boldogságos Szűz Mária” rész után említsék meg a „Szent József, az ő 
Jegyese” betoldást. 
         A názáreti Szent József, a Jézusról való atyai gondoskodás által, az Úr családjának a 
fejeként, gazdagon betöltötte küldetését az üdvösség rendje által kapott kegyelem révén, 
és teljesen belesimulva az emberi üdvösség kezdetének titkaiba, példaképe lett azon 
közös, emberi és egyszerű erényeknek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az emberek 
Krisztus becsületes és hiteles követői legyenek. 
Ezen erények által, az igaz József, aki szeretettel vette gondjaiba az Isten Anyját és 
örömteli elkötelezettséggel szentelte magát Jézus Krisztus nevelésének, és aki az 
Atyaisten legdrágább kincseinek őrzője lett, századokon át megszakítás nélkül élvezte – a 
misztikus test az Egyház támaszaként – Isten népének tiszteletét. 
          A Katolikus Egyházban a hívek szakadatlanul, mindig kimutatták a Szent József 
iránti tiszteletüket, ünnepélyesen és állandóan tisztelték őt Isten Anyja tisztaságos 
Jegyese-ként és az egész Egyház mennyei Patrónusaként, odáig menően, hogy Boldog 
XXIII. János pápa a II. Vatikáni Zsinat során elrendelte: nevét foglalják bele az ősi római 
kánonba. XVI. Benedek pápa jóindulatúan összegyűjtötte és jóváhagyta a számos helyről 
érkező áhítatos írásbeli kérelmeket, amiket most Ferenc pápa megerősített, úgy tekintve a 
szentek közösségének a teljességére, mint akik egykor velünk együtt zarándokok voltak a 
világban, most pedig Krisztushoz vezetnek bennünket és vele egyesítenek. 
      A dekrétum latin nyelvű szövege az alábbi linken tekinthető meg: www.vatican.va. 
A magyar nyelvű szöveg csak akkor használható a szent-misében, ha azt a Szentszék már 
jóváhagyta, amelynek jóváhagyatása még folyamatban van. 
                                                                                          Vatikáni Rádió/Magyar Kurír 
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