Kedves Testvéreim!
ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCHEbbe a hónapba, November 19-én, az Egyház és a Ferences Rend
SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
megemlékezik Árpád-házi Szent Erzsébetről!
2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
2012
1971, Mindszenty József bíboros Szent Erzsébetről szentbeszédet
Telephone:
(773)
486-1896
mondott Bécsben és ezt üzente a híveknek a Szentről.
Fax: (773) 486-1902
A mártír sorsú főpap (Mindszenty) élete utolsó időszakában sorra
Email: st.stephen@freemail.hu
látogatta az emigrációban élő magyarokat, akiket szentjeink példáját
Web: http://stephenchurch.org
felidéző homíliáival buzdított hitük és magyarságuk megőrzésére. Szent
Erzsébet ünnepén, 1971. november 19-én este főpapi szentmisét mutatott
Administrator: Rev. Nicholas Desmond
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
be a bécsi ferences kapucinusok templomában. A Bécsben élő magyarok teljesen megtöltötték a
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
templomot.
Organist: Mr. Imre Olajos
Szent Erzsébet is emigráns volt...
Csodálatos az Isten az ő szentjeiben, és különlegesen csodálatos Szent Erzsébet életében.
NOVEMBER 11 – 32. ÉVKÖZI VASÁRNAP
Ez a Szent Erzsébet négyéves korában már emigráns volt, ahogy mi is mind emigránsok vagyunk.
Tanulhatunk tőle ebben a minőségben is. Mert ő ebben is csodálatos volt! Megjelent Wartburgban, Nap/Day
Idő/Time
Miseszándék/Intention
Kéri/ Requested By
ő lett ott a hercegi kastélynak a csillaga, nevelte leendő férjét, felemelte a családból a gyermekeket,
Katona és Sedon Család elhunyt tagjaiért
és igyekezett szeretettel viszonozni az anyának és a sógornak a keménységét, mostohaságát. Ő
NOV
11
10:00AM
szemmel, kézzel, szívvel és élettel fogta meg ezt a Nyugatot, és megszentelte ezt a Nyugatot.
Katona Család
Mi is jöttünk, tegyük fel magunkban a kérdést: süllyedtünk-e ettől a Nyugattól, amióta hazánkat
elhagytuk, vagy emeltünk valamit ezen a Nyugaton? Ez a mi zarándok életünknek a legfontosabb
NOV 17 6:00PM
Templomunk elhunyt tagjaiért
kérdése: emeltünk, szenteltünk, vagy magunk is romlottunk Nyugatnak a jólétében?! Ez legyen ma
este a lelkiismeret-vizsgálat tárgya minden magyar lélekben. És hogyha mi gyengének érezzük
NOV 18 10:00AM
Templomunk elhunyt tagjaiért
magunkat, mint ahogy azok is vagyunk, hát itt van a szentnek a példája, és rendelkezésünkre áll a
szentnek a közbenjárása a mi imádságunkra, hogy ez a földi életszakasz legyen Istennek dicsőség,
legyen Szent Erzsébetnek közvetítés és legyen lelkünknek üdvössége. Ámen!
Válaszos zsoltár: Áldjad, lelkem, az Urat, dicsöítsed az Istent!
Mindszenty Bíboros szavait fel szívhez kell venni. Nagyon jó nekünk is együtt lenni, hontalan
Énekek: 222-1,222-5-6,132,131,306,196.
magyaroknak, itt a Szent István Király Katolikus Templomba. Kérlek mindnyájatokat, hogy
keressétek ezeket az alkalmakat, még áldozatok árán is! Szentmisét minden templomban találtok,
MISSION STATEMENT
de a szentbeszéd is rendkívül fontos. Szent Pál szerint a hit hallomásból van. Minden vasárnap és
St. Stephen King of Hungary Church serves the spiritual
ünnepen keressétek a magyar szentbeszédet! Ebbe a hónapban megemlékezünk a szentekről,
PARISH COLLECTION
needs of all Catholics in our neighborhood, regardless
kérjük a Magyar patrónákat, hogy imádkozzanak közbenjárásunkért. Árpád-házi Szent Erzsébet,
November 4th :$ 792.00
of ethnicity, and also welcome all Hungarians who
könyörög érettünk.
want to pray in their language and keep their cultural Maint. Collection: $ 142.00
Farkas László Testvér, OFM
Please support your Parish!
traditions alive!
Könyörgés Szent Erzsébethez:
Istenünk, te megadtad Árpád-házi Szent Erzsébetnek, hogy a szegényekben Krisztust lássa és
tisztelje. Közbenjárására add, hogy mi is lankadatlan szeretettel segítsünk embertársainkat minden
In your prayers, please remember these parishioners or
testi-lelki bajukban, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
relatives and friends of parishioners who are sick and in
November 11-én a Katolikus Egyház meg tartja Túr Szent Márton püspök emlékét.
November 13-an a Magyar Szentek és Boldogok közös ünnepe. Mint november 1-én az
Egyház minden szentjeit közös ünnepel tiszteltük, úgy ma hazánk üdvözültjeire emlékezünk.
Magyar Szentek és Boldogok, könyörögjetek érettünk.

need of God’s healing grace:Mr.&Mrs. Szalai István, Klapka
Mihály, Baksay István, Jurasits János, Vajda Rudi, Szabó
Ilonka, Saller Márta, Molnár János, Katona Jenö, Mátyás
Károly, Mrs. Maureen Simonyi.

ANNOUNCEMENTS
+We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30
before Mass. All are welcome
to pray with us.
+Today, everybody is invited
for breakfast, after Mass.
+We are inviting all our
parishioners and their friends
to the Elisabeth-Catherine
ball, on November 17th.
+On November 18th, there
will be a second collection, for
the poor.
+We will be collecting this
year again non-perishables
food items for Thanksgiving,
up to November 18th, that
we’ll be taken to the food pantry, at St. Aloysius church, on
+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.
+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.
+To learn more about our
events, please visit our website at www.stephenchurch.org

HIRDETÉSEK
+Mindenkit hívunk közös rózsafűzér imádságunkra,
amely minden vasárnap 1/2 10-kor kezdődik.
+November hónapban imádkozzunk elhuny szeretteinkért, templomunk tagjaiért.
+Ma,a Szentmise után reggeli lesz.
+November 17– én, lesz az évi nagy ERZSÉBET KATALIN zenés vacsora, bál, melynek bevételét Templomunk külső javítására fordítjuk. Élő zene, kitűnő
vacsorával. Előtte, 6 ó-kor Szentmise. Részletek a
szórólapon olvashatók, hozza magával barátait, ismerőseit és jelentkezzünk minél hamarabb! Sorsoláshoz
ajándéktárgyakat hálásan elfogadunk!
+November 18-án, második gyűjtés a szegények , a
rászorulók javára.
+Ebben az évben is elkezdjük - Thanksgiving-re, az
ételgyűjtést a rászorulók javára. Kérjük, hogy nemromlandó dolgokat hozzanak és a bejáratnál található dobozban helyezzék el.November 18-án befejezzük az
ételgyűjtést és átadjuk Fr. Nick templomának, addig is
hálásan köszönünk minden adományt.
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodába.
+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik elékére.
Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+Aki szeretné Templomunk Mindszenty termét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt templomunk
irodájában, vagy hívja a Templomot.
+Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekinthetik: www.stephenchurch.org

+Gyermekek és idősek gondozását vállalnám bentlakással is, amennyiben erre
szükség van. Kérem hívjanak bármikor a 312-607-2268-as számon.

Szt. István Magyar iskola és Óvoda/ Bóbita Népi Tànccsoport
időpontok a 2012. őszi/téli félévre:
December 8. (Mikulás)
December 15. Ünnepi óra
December 16. Karácsonyi ünnepség
Kihelyezett konzuli napok Chicagóban!
A Magyarország New York-i főkonzulátusa 2012. november 30. és december
3. között újra kihelyezett konzuli napokat tart Chicagóban.Időpont foglalása
KÖTELEZŐ.
Helyszín: Norridge-i Magyar Református Templom,
8260 West Foster Avenue, Norridge, IL 60706
Uram, tégy engem a te békéd eszközévé,
ahol gyűlölet lakik, oda szeretet vigyek,
ahol sértés, oda megbocsátást,
ahol széthúzás, oda egyetértést,
ahol tévedés, oda igazságot,
ahol kétely, oda hitet,
ahol kétségbeesés, oda reményt,
ahol szomorúság, oda örömet.
Uram, add , hogy inkább én igyekezzek vigasztalni,
mint hogy vigaszt várjak.
Inkább én törekedjek másokat megérteni,
mint hogy megértést óhajtsak.
Inkább szeressek,
mint hogy szeretet igényeljek.
Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat.
Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot.
Ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre. Ámen.
+If you would like to advertise your
business and help reduce the costs
of our weekly bulletin, please stop
by the office for more information.

+Aki szeretné válalkozását hirdetni és ezáltal a tudósitó nyomtatásának költségeit
támogatni, kérjük jelentkezzen az
irodában.

