
 

       Kedves Testvérek! -Úr napjával befejeztük HÚSVÉTI-ÜNNEPKÖRÜNKET és 
egészen ADVENT-ig következnek a liturgiánkban- és Vasárnapi-Szentmiséinkban az 
Évközi-Vasárnapok.  

      Az ünnepi (arany- ill. fehér) liturgikus szint felváltja a zöld, a 
REMÉNYség színe. (A HIT és a SZERETET mellett a REMÉNY is 
Isteni-Erény!) 
      Kr.u.-i 2013.évünkben -idén- január 6-a.Vasárnap, VIZKERESZT 
ÜNNEPE, és (6+7): 13.Évközi 1.Vasárnapunk. 20-a és 27-e, a 2. és a 3., 
ill. február 3-a és 10-e: 4. és 5.Évk.Vasárnapunk. 
      Febr. 13.HAMVAZÓSZERDA (a Nagyböjt 1. napja). Igy a 
Nagyböjti- és Húsvéti-Vasárnapok után van idén 6.Évk.Vasárnapunk: 

KR. URUNK MENNYBEMENE-TELÉNEK ÜNNEPE.(V.12.) 
(12+7)=19.PÜNKÖSDVASÁRNAP (Évk.7.Vasárnap). 26.SZENTHÁROMSÁG-
VASÁRNAPJA (Évk.8.V.), ill. június 2.a:ÚRNAPJA (9.Évk.Vasárnapunk). Igy jutunk el 
Liturgikus-Naptárunkban a mai 1O.Évközi-Vasárnapunkig. 
De nemcsak a VASÁRNAPOKAT, a Feltámadás-Napját (Kis-Húsvétot) ünnepeljük, 
hanem Anyaszentegyházunk Szentjeit- ill. kiemelt módon a Szűzanya-Ünnepeit. 
Igy pl. még ebben a hónapban 24-én, Keresztelő Szt.János-Születésének-Ünnepét (az év 
legrövidebb-éjszakáját:Szt.Iván), aki fél évvel (6 hónappal) volt idősebb vérszerinti 
rokonánál: Krisztus-Urunknál. 
     Június 24+6 hónap, az december 24.KARÁCSONY-ÉJSZAKÁJA (Kr. Születésének-
ünnepe)!  27.Szt.László Árpádházi-Királyunk- és 29.Szt.Péter és Szt. Pál 
Apostolfejedelmek ünnepe Világegyházunkban. 
     Augusztus 15.NAGYBOLDOGASSZONY ( A SZŰZANYA MENNYBEVÉTELÉ-
NEK ÜNNEPE).,  2O.SZT. ISTVÁN KIRÁLYUNK (TEMPLOM-BÚCSÚNK) 
ÜNNEPE! 
    Szeptember 8.Kisboldogasszony (Szűzanya-Születésének) ünnepe. 
    November 1.Mindenszentek-Ünnepe, ill.2.+Halottak-Napja+! November utolsó-
vasárnapja: Kr.-Király Ünnepe! 
     December 1., Vasárnap,  ADVENT 1.VASÁRNAPJA. 6.Szt.Miklós (MIKULÁS), 
25.KARÁCSONY (Kr. J. Születésének) ÜNNEPE! Az év Utolsó-Vasárnapja: Szt.-
CSALÁD, ill. utolsó napja, Szt.Szilveszter Pp. Ünnepe! (Hálaadás,Te Deum!).  
Szt. Lukács a mai-evangéliumban leírja, hogy Jézus hogyan támasztotta föl a halott ifju-
gyermeket Naim városában, vagyis a következő ZÖLD-VASÁRNAPOKON is fülTANÚI 
lehetünk Jézus csodáinak és az Örömhírnek, vagyis Isteni-Tanitásának! 
Amikor Jézus az életre-támadt fiút visszaadta anyjának, a csodálkozó- halott-kisérők igy 
magasztalták Istent:"Nagy Prófétánk támadt! Isten meglátogatta népét!" (Lk 7,11-16)! 
Imádkozzunk továbbra is, hogy Isten látogassa Szt.István Chicagói-Magyar-Népét és 
maradjon is Velünk minden nap életünk végéig! Ámen!  

 

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

 Jún 8  6:00PM Templomunk hiveiért  

 Jún 9 10:00AM 
Szüleimért                     Pongrácz Cilike 

            Marsha Shishman              Pongrácz Cilike  

 Jún 16 10:00AM   id. Katona Jenő és Katona Antal        Katona Család  

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 9 - ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP  

Válaszos zsoltár: Dicsőítelek, Uram, mivel megmentettél engem. 

Énekek: 220-1, 220-4-5, 132, 155, 306, 195. 

MISSION  STATEMEN 

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 2nd: $ 740.00 

Maintenance coll.: $ 107.00 

Please support your Parish!  



 

+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. 

ANNOUNCEMENTS  
+We will be praying the rosary 
every Sunday morning at 9:30 
before Mass. All are welcome to 
pray with us. 
+June 8th & 9th, there will be a 
second collection for the retired 
clergy, also a breakfast after the 
mass on Sunday. 
+On June 16th there will be a 
breakfast after the mass 
honoring Fathers Day. 
+On June 23rd, after the mass, 
coffee and pastries will be 
served, then there will be a Par-
ish Council Meeting.  
+On June 30th: We will have 
our ANUUAL 
PICNIC with an 
outdoor Mass at 11 
a.m. 
+We ask that if any-
one has changed their 
address or phone 
number to please no-
tify 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 

+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a Szent-
mise előtt 1/2 10-től. Mindenkit szeretettel hívunk a 
közös imádságra. 
+Június 8-9-én, második gyűjtés lesz a nyugdíjas 
lelkipásztorok részére. Előre is köszönjük jószándékú 
adományaikat.  
+Tamás Ferenc és Ibolya ma ünneplik 25. házassági 

évfordulójukat. Isten éltesse őket! Ebből az alkalom-
ból Szentmise után szeretettel hívnak mindenkit 
reggelire. Reggeli után tartjuk emlékműsorunkat az 
MHBK rendezésében. Trianon az a történelmi 
esemény, amiről  a mai embere keveset tud. Jöjjenek - 
főleg az elcsatolt részek magyarjai - és emlékezzünk 
együtt. 
+Június 16-án, Apák napi reggeli a Szentmise után, 

mindenkit szeretettel hívunk. 
+Június 23-án, a Szentmise után 
sütemény és kávéra hívjuk és várjuk a 
kedves híveket, majd EGYHÁZTANÁCS 
gyűlés lesz, kérjük a tagok pontos 
megjelenését. 

+Június 30: TEMLOMUNK ÉVI 

NAGY PIKNIKJE! 11ó-kor Szentmise. 
Kérjük a kedves hölgyeket, hogy egy 
tál süteménnyel járuljanak a 
kiárusításhoz. Előre is köszönjük 
adományaikat. 
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy tele-
fonszáma megváltozott, jelentse be az    

             irodába. 

+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 

 

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 June 16th, from 12:30PM, the 

Reformed Church in Norridge will have 

their Fathers Day pic-nic. Everyone is 

invited. 

+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. 
+A Norridge-i Ref. Egyház szeretettel hív 

mindenkit a június 16-ai tartandó Apák napi 

piknikre 12:30 órai kezdettel. 

+Ha szeretne tudni a városunkban történő  

magyar eseményekről, programokról, a 

www.chicagohungarians.com web oldalon  
mindenezekről tájékozódhat. 

  *SZENT BARNABÁS APOSTOL 

      Kedden, június 11-én tartjuk ünnepét. Ciprus szigetén született, Szent Pál 

apostolnak útitársa. Jelen volt a jeruzsálemi zsinaton is, majd Cipruson hirdette az 

evangéliumot. * Kérjük közbenjárását, hogy mi is hiteles tanúk lehessünk a Hit 

Évében! 

 

  *PÁDUAI SZENT ANTAL 

      Június 13-án, csütörtökön lesz Páduai Szent Antal ferences áldozópap és 

egyháztanító ünnepe. Szent Antal Portugáliában született. 

A szegénységet hirdető Assisi Szent Ferenc köve-tője 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 patrónusa. 

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.” 
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