
 

MAGYAROK NAGYASSZONYA KÁPOLNA WASHINGTONBAN 
          Örömmel közöljük, hogy 2015. augusztus 29-én, délután 2:00 órakor kerül sor 
Washingtonban a Magyarok Nagyasszonya-kápolna felszentelésére.  
          A kápolna az Egyesült Államok fővárosában, a Szeplőtelen Fogantatásról 
elnevezett nemzeti szentélyben lesz. Az előkészületek és a munkálatok gyors ütemben 
haladnak és hamarosan elkészül a kápolna. 
         Sok magyar közösség és egyén már készül az ünnepi napra. Mindenkit szeretettel 
hívunk és várunk erre a szép alkalomra! Bíztatunk mindenkit, hogy egyénileg vagy 
csoportosan szervezze az utazást. Jó lenne, ha minél többen együtt lennénk, mivel a 
kápolna felszentelését Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és Donald 
Wuerl washingtoni bíboros, érsek végzi majd. A dátum és az időpont nem változik! A 
bazilika pontos címe a következő: 

Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception 
400 Michigan Avenue NE 

Washington, DC 20017 
Szíves információt adok: Fr. Kiss G. Barnabás OFM 

Tel: 313-842-1133 vagy sztkereszt@comcast.net 

                                      ÚR NAPJA!       
          Úrnapja Jézus köztünk maradó szeretetének legfoghatóbb, 
legközvetlenebbül elérhető jele, KRISZTUS SZENT TESTÉNEK ÉS 
SZENT VÉRÉNEK, AZ EUCHARISZTIÁNAK ÜNNEPE. Jézus értünk 
adta Önmagát és velünk maradt az OLTÁRI-SZENTSÉGBEN: egy 
darabka kenyérben az Önmagát osztogató Isten Fiával válhatunk eggyé.  

          Egyetlen Szentség az OLTÁRISZENTSÉG, amelyet Krisztus Urunk nem 
feltámadása után, hanem közvetlen előtte, az Utolsó-Vacsorán (Első-Szentmisén) 
alapított. Krisztus       Feltámadása és az Eucharisztia együtt bizonyítják, hogy A 
SZERETET ÉS AZ ÉLET ERŐSEBB, MINT A BŰN ÉS ERŐSEBB, MINT A 
HALÁL. Az OLTÁRISZENTSÉGBEN Isten nemcsak egyszerűen ajándékot adott, 
hanem Önmagát adta az embernek. Szent Fia által adta tudtunkra, hogy "Ezt 
CSELEKEDJÜK  az Ő emlékezetére!" Így lesz napjainkban is jelenvaló-valóság az Ő 
keresztáldozata századokon át eljöveteléig. Általa, Vele és Benne, Hozzá kapcsolódva 
megújulunk a Teste- és Vére által megpecsételt szövetségben és önmagunkat is 
felajánlva építjük tovább az Ő Titokzatos-Testét, az Egyházat. Ezért "nem ér véget" 
úrnapi-körmenetünk, hanem minden Szentmisében folytatódik örök üdvösségünk 
eléréséig, keresztény hétköznapjainkat is az Úr Napjává változtatva! És békétlen, és 
egyre békétlenebb világunkban nem feledkezünk meg imáinkban is kérni az 
Oltáriszentségben velünk maradt Idő- és Örökkévalóság Urát, mint Béke Fejedelmét: 
"Krisztus kenyér , s bor színében, Úr és Király a föld felett, forrassz eggyé békességben 
minden népet, s nemzetet!"  A m e n. 

 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

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

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Maciej Galle 

Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

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! 

Válaszos zsoltár: Veszem az üdvösség kelyhét,  

                                              és az Úr nevét hívom segítségül. 

Énekek: 106 1-2, 106-3, 109, 110, 122, 129,  

            (136 Körmenetre), 318, 306, Jézus Szive szeretlek én. 

JÚNIUS  7 - ÚRNAPJA   

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, Vajda Rudi, Saller Márta, Mátyás Mária,  
Mrs. Maureen Simonyi, Mátyás Károly, Domokos Mária, Jacques Yez,  
Serfecz József, Megyeri Piroska, Joseph Toth, Neubauer Jószef,  
Babochay András, Jurasits Mária. 

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

Jún  7 10:00AM 
   Kispetik László                Édesanyja  Mócsán Ilona 

     Arlene Antonovits            Férje  Antonovits Mihály  

Jún  14 10:00AM      Majczán Júlia és Ferenc             Mákos Anna  

PARISH  COLLECTIONS 
May 31st: $ 1,163.00 

Maintenance collection: $ 1,010.00   
       Please support your Parish!  

May God bless your generosity! 



 

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, June 7th, there will 
be a second collectin benefiting 
the retired priests and clergy. 
+ Today June 7th and the 
14th, coffee and pastries will be 
served after the mass 
+ On June 21st, there will be a 
breakfast after the mass, honor-
ing Fathers Day.  
+ For mass intentions, please 
call or stop by the office.  
+ On June 28th: We will have 
our ANUUAL PICNIC with an 
outdoor Mass at 11 a.m. Loca-
tion: LIONS WOODS, 210 S. 
River Road, Des Plaines  
+ We ask that if anyone has 
changed their address or phone 
number, please notify the office. 
+ To learn more about our 
events, visit 
www.stephenchurch.org.  
+ For those parishioners who 
cannot attend mass regularly, at 
GiveCentral.org,  donations 
could be offered to our church 
and to St. Stephen Hungarian 
School, as a one time or periodi-
cally, with a credit card or from 
a bank account.  
+ 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.  

HIRDETÉSEK 
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 
Szentmise előtt. Mindenkit szeretettel hívunk a közös 
imádságra. 
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise 

előtt!  
 Őszinte részvétünket fejezzük ki Szukichs 
Istvánnak, akinek felesége, Margit halála után 
2 hétre, leánya Júlia, Május 30-án megtért 

Teremtőjéhez. Imáinkban emlékezzünk meg az 
elhunytakról és a gyászoló családról. R.I.P.  
+Ma, Június 7-én, a Szentmisén 2. gyűjtés lesz a 
nyugdíjas lelkipásztorok részére. Legyünk bőkezűek! 
+Ma, Június 7 és 14-én - a szentmise után kávéra és 
süteményre hívjuk a kedves híveket.  
+Június 21-én,  Apák napi reggeli a Szentmise után, 
mindenkit szeretettel hívunk.  
+ Június 28: TEMLOMUNK ÉVI NAGY PIKNIK-
JE! 11ó-kor Szentmise.A Szentmisén 2. gyűjtés lesz: 
Péter fillérek. Jószándékú adományaikat előre is 
köszönjük.Kérjük a kedves hölgyeket, hogy az évi 
nagy piknikünkre készítsenek süteményt a  
kiárusításhoz. Előre is köszönjük mindenki munkáját.   
Hely: LIONS WOODS, 210 S. River Road, Des 
Plaines, IL 60016 
 +Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma meg-
változott, jelentse be az irodába.  
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik 
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket meg-
tekinthetik: www.stephenchurch.org  
  *** Megbízható személyt keresek bentlakással, idős, 
beteg férjem mellé. Érdeklődők hívjanak a  
312-404-5079-es számon, vagy írjanak e-mail 
címemre: cathybrau@comcast.net 
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, MAGÁN 
SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki szeretné Tem-
plomunk Mindszenty termét rendezvényre kiváltani, 
kérjük jelezze szándékát legalább 3 héttel az esemény 
előtt templomunk irodájában, vagy hívja a Templomot 

 

       Pünkösd második vasárnapja utáni péntek: június 12. - JÉZUS SZENT SZÍVE 

 

        A főünnepen 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. Jézus átszúrt Szívéből jöttek létre 

a szentségek, amelyek által éltet minket. Különösen is vonatkozik ez az 

Eucharisztiára, amelyben Jézus saját testét adja nekünk lelkünk 

táplálására. 

       Tragikus dolog, hogy mai életünk igen üres lelkiekben, viszont tele 

van lélektani pótlékokkal. Mindenfelé az ember magányosságáról és az 

élet ürességéről beszélnek. S szívtelenségről... Jézus személyét és 

szeretetét, amely bennünk él, láthatóvá és érezhetővé kell tennünk a világban. * Szelíd 

és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a te Szíved szerint. 

 

PÁDUAI SZENT ANTAL 
 

         Június 13-án, szombaton lesz Páduai Szent Antal áldozó-pap és egyháztanító 

ünnepe. Szent Antal Portugáliában született. A szegénységet 

hirdető Assisi Szent Ferenc követője lett már annak életében. 

Nagyhatású prédikátor, ugyanakkor a krisztusi egyszerűség és 

szelídség szentje. Páduában halt meg 1231-ben, és azóta is a 

keresztény nép egyik legkedvesebb pátrónusa. * Szent Antal 

mondásaiból idézünk: „Isten éljen mindig a szívedben. Egy szent 

sem boldogabb, egy szív sem vidámabb, mint az, aki szívében 

Istent hordozza. – Életünk hajócskájának horgonya az Istenbe 

vetett bizalom. Ez biztosít, hogy a hullámok el ne sodorják. – 

Isten soha meg nem szűnik gyermekeinek Atyja lenni.” 

SZENT ANTAL, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK! 

        Ó, Szent Antal, szeretlek téged; Ó, Szent Antal, dicsérlek téged; Ó, Szent Antal, 

tisztellek téged; Ó, Szent Antal, bízom benned; Ó, Szent Antal, őrizz meg engem; Ó, 
Szent Antal, világosíts meg engem; Ó, Szent Antal, vezérelj engem; Ó, Szent Antal, 

vigasztalj meg engem; Ó, Szent Antal, erősíts meg engem; Ó, Szent Antal, végy 

oltalmadba engem; Ó, Szent Antal, ne hagyj el engem; A gonosz lélektől őrizz meg 

engem; Az örök örömre vezess el engem; Hogy örökké dicsérhesselek téged, Amen 

http://www.stephenchurch.org
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