
 

       ÖRÖMET ÖRÖMMEL HIRDETNI...! 

 

          HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJÁN JÉZUS AZ EVANGÉLIUMI-

TANITÁSÁBAN A SZENTLELKET MÁSIK VIGASZTALÓNAK, 

VÉDELMEZŐNEK NEVEZI! (Jn 14,16). A szó elsődleges 

jelentése: ÜGYVÉD (VÉDŐ), görögül: PARAKLÉTOSZ. 

Pártfogó: "Valaki mellé hívott Személy!" Az ítélethirdetéskor 

(UTOLSÓ ITÉLET) Ő MAGA, A SZENTLÉLEK LESZ A MI VÉDŐÜGYVÉDÜNK, 

a Sátánnal (a Vádlóval) szemben! Ezért kell már itt földi életünkben befogadnunk: a 

Lélek erejében ÉLNI ÉS SUGÁROZNI! 

Eddig Jézus védelmezte tanítványait! Vezette őket. Most egy másik PÁRTFOGÓT is 

küld melléjük: a SZENTLELKET, a Védelmezőt, aki oktat és Vezet, betölt- és 

Vigasztal! 

         A mi földi életünket sem az határozza meg, hogy rövid- vagy hosszú, hanem az 

hogy hogyan élünk, megtartjuk-e Krisztus-Parancsait, befogadjuk-e a Szenthárom-

ságot?! A Szentlélek-Ajándékainak vagyunk e a hiteles képviselői?! Kell, hogy a 

példánk szó nélküli prédikáció legyen, vagyis: TANÚSÁGTEVÉS! 

        Szent XIII. János Pápát a Szentlélektől küldött embernek nevezzük. De ezt Ferenc 

Pápánkról is elmondhatjuk: 1.Nem beszél sokat a Lélekről, de tanít, cselekszik a 

Lélek indítására. 

                 2.ÖRÖMET HIRDET, ÉS ÖRÖMMEL HIRDETI. 

                 3.Nem beszél az egyszerűségről, hanem egyszerűen él! 

                 4.Nem hallottunk még reformprogramjairól, de rengeteg dolgot másként tesz! 

Kormányzása óta is érezzük, hogy a Szentlélek valóban AZ EGYHÁZ LELKE! 

          Ma, a Magyar-Hősök-Emléknapján külön is kérjük az Idő és örökkévalóság 

Urát, hogy Szentlelke által adjon nekünk igaz hitet és tökéletes bizalmat, Ő tanítson és 

vezessen minket, amikor Magyar Hőseinkre emlékezünk: Szt. Fia megváltó halálának- 

és feltámadásának Kegyelmével adja meg nekik az igazak örök jutalmát, és vezéreljen 

minket is, hogy magyar jövőnkért mi is meghozzuk a korunk követelte áldozatot! 

Magyarok Nagy Asszonya továbbra is oltalmazza Népét- és Nemzetét, a Magyarok 

Istene pedig adja meg mindannyiunk számára egy megújuló élet reményében a 

MAGYAR FELTÁMADÁST, Békét- és Gyarapodást, aki él és uralkodik örökkön-

örökké: 

                  Ámen ! 

 
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: Minden föld Istent dicsérje!  

     Énekek: 230-1, 230-4, 118, 88, 306, 161. 

 

 
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! 

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 

MÁJUS  25 – HÚSVÉT 6. VASÁRNAP           

PARISH  COLLECTIONS         

May 18th : $ 628.00 

Please support your Parish! 

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

May 25 10:00 AM Arline Antonovits       férje,  Antonovits Mihály  

June 1 10:00 AM        Robert Salerno             Pongrácz Cilike 



 

ANNOUNCEMENTS  

+We will be praying the rosary 

every Sunday morning at 9:30 be-

fore Mass. All are welcome to pray 

with us.  

+Today, May 25th, coffee and pas-

tries will be served after the mass. 

+We ask that if anyone has changed 

their address or phone number, 

please notify the office. 

+On June 15th there will be a 

breakfast after the mass, honoring 

Fathers Day. 

+On June 29th: We will have 

our ANUUAL PICNIC 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 an-

niversary. Mass will be at 11 

o' clock followed by lunch. We 

would like to print for this oc-

casion an anniversary book, 

please support this with your 

congratulatory announce-

ments. For details, please con-

tact 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 

+Május, a Szűz Anya hónapja, rózsafűzért imádko-
zunk minden vasárnap a Szentmise előtt 1/2 10-től.  
 Minden kit szeretettel hívunk a közös imádságra. 
+A Szt. István Magyar Iskola és Óvoda 

vezetősége köszöni mindazoknak akik 
jelenlétükkel, munkájukkal és adományaikkal 
sikeresé tették az iskola évzáró Tulipános bálját. 
+Ma, Május 25 - Süteményt és kávét szolgálunk 
fel. 
+Június 8-án,  a Szentmisén 2. gyűjtés lesz a 
nyugdíjas lelkipásztorok javára. A szentmise után 
reggelire hívjuk a kedves híveket, majd a Hősökre 

és Trianonra emlékezünk. 
+Június 15-án, Apák napi reggeli a Szentmise 
után, mindenkit szeretettel hívunk.  

+Június 29: TEMLOMUNK ÉVI NAGY PI-

KNIK-JE! 11ó-kor Szentmise. Hely: LIONS 

WOODS, 210 S. River Road, Des Plaines, 

IL 60016 
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 
megváltozott, jelentse be az irodába.  

+Augusztus 24-én lesz a templomunk 

búcsúja, 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 meg-
tekinthetik: www.stephenchurch.org  

 

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. 
 +Június 1-én, a Norridge-i Református Egyház 
piknik délutánra hívja a Chicagói magyarságát. 
Ezzel az ünnepséggel kezdik az egész évben 
tartó rendezvénysorozatot, amellyel 
gyülekezetük első százéves történelmét ünnepli. 
 +A Szabad Magyar Református Egyház szeretet-
tel hív mindenkit egy  koncertre, június 8-án, 
vasárnap, délután 3:00 órakor . 
+Ha szeretne tudni a városunkban történő mag-
yar eseményekről, programokról, a 
www.chicagohungarians.com web oldalon min-
denezekről tájékozódhat.  

    A Magyarország New York-i főkonzulátusa  2014. május 29-31 

között újra   kihelyezett konzuli napokat tart Chicagóban.  Az 

egyszerűsített honosítási kérelmek mellett, egyéb állampolgársági és 

konzuli ügyekben is lehet felvilágosítást kérni.       

Időpont foglalása KÖTELEZŐ. Útlevél ügyekben közvetlenül a 

külképviseleten és e-mailben kell egyeztetni, az alábbi címeken:  

zbencsik@mfa.gov.hu, vsass@mfa.gov.hu, evelin.molnar@mfa.gov.hu, 

idoczi@mfa.gov.hu, bozsvari@mfa.gov.hu, hucons.NYF@mfa.gov.hu 

Egyéb ügyben telefonon: 212-752-0669, 212-752-0661 vagy  

Hucons.NYF@mfa.gov.hu e-mail címen. 

Helyszín: Norridge-i Magyar Református Templom, 8260 W. Foster Ave, Norridge IL 

Időpontokat a következőktől lehet kérni: 

NY-i Fõkonzulátus: 212-752-0669, 212-752-0661 vagy Hucons.NYF@kum.hu 

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.  
+On June 1st, the Reformed 
Church in Norridge is inviting eve-
ryone to a picnic afternoon, to start 
the celebration of their 100th anni-
versary 
+The Free Reformed Church is invi-
ting everyone to a Concert After-
noon,  on June 8th, from 3 PM.  
+If you would like to know more 
about Hungarian events taking place 
in our area, please visit 
chicagohungarians.com  for more 
information! 
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