
 

TESTVÉREINK, A SZENTEK 
November 16. Skóciai Szent Margit napja. Magyarországon született, midőn atyja itt volt 
számkivetésben. A skót király, III. Malcolm felesége, nyolc gyermeke volt, az édesanyák 
példaképe. + 1093. 
November 17. Nagy Szent Gertrúd szűz emléknapja. Helfta kolostorában ciszterci apáca, 
misztikus, írásai a lelki irodalom gyöngyei, a Szent Szív titkának egyik első 
letéteményese. + 1301. 
November 19. Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe Magyarországon. A világ többi 
országában november 17-én tartjuk ünnepét. II. Endre magyar király leánya, Thüringiai 
Lajos őrgróf felesége, három gyermek anyja. A mennyei dolgok szeretetteljes szemlélete 
és a szegények áldozatos gondozása jellemzi. Férje halála után vidám lélekkel tűri a 
megaláztatásokat, Assisi Szent Ferenc példáját követve vállalja a szegénységet, a betegek 
gondozására szenteli magát. Huszonnégy éves korában halt meg (1231), s már néhány 
évvel ezután szentté avatták. 

                 Szent Erzsébet és Szent Katalin talentumai 
     Árpád házi Szt. Erzsébet (1207-1231) és Alexandriai Szt. Katalin (-305), 
mindketten minden év november hónapjában megünnepelt Nagy Szentjeink. 
Mindketten királyi családból származtak: Erzsébet Magyarországról 
(Sárospatak), Katalin pedig Egyiptomból (Alexandria). 
           Erzsébet, mint három gyermek édesanyja, és a szegények segítője: a 

keresztény édesanyák példaképe, Katalin, mint a Fiatal Egyház mártírja (vértanúja): 
minden Krisztuskövető keresztény ember példaképe. Bizony gyakrabban kellene kérnünk 
imáinkban közbenjárásukat! 
          MINDKETTEN ÖT TALENTUMOT KAPTAK ISTENTŐL, mint természetfeletti 
ajándékot, de kamatoztatták is:Isten dicsőségére- és embertársaik javára. 
Példát mutattak nekünk is, hogy: Krisztus keze a mi kezünk, hogy ma is jót tegyünk vele, 
Krisztus lába a mi lábunk, hogy meglátogassunk valakit, Krisztus nyelve a mi nyelvünk, 
hogy ma is szóljon az emberekhez. Így adjuk át embertársainknak Krisztus szeretetét és 
segítését! De ezt írja Szt. Pál is az Efezusiaknak: "Kegyelemben részesültetek a 
megváltásban, ami nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Mindannyian az Ő 
műve vagyunk, jótettekre teremtve, amelyeket Isten előre elkészített, hogy azokat 
gyakoroljuk!"(Ef 2,8 - 10). 
          A "talentum" nagy értékű ókori pénzegység volt, és öt talentum már hatalmas 
vagyont jelentett. A "lelki-talentumok" a legértékesebbek, mint Istentől kapott természet-
feletti ajándékok: értelmünk, tehetségünk, mint a Kegyelem-energiái, a Szentlélek által 
erősítve kell, hogy szolgáljanak és általuk mi is szolgáljunk cselekvő szeretetben, mint 
"másokért élő keresztény emberek!" 
          Ebben erősít minket napjainkban is Szt. Erzsébet és Szt. Katalin életszentsége és 
példája, hogy hozzájuk hasonlóan önmagunkat is gazdagító ajándék (talentum) legyünk 
mások számára! 
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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: Boldog az az ember, aki féli az Istent. 

    Énekek: 221-1, 221-4, 114, 109, 306, 183. 

NOVEMBER 16 - ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP 

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

Nov 16 10:00AM 
          Lassu Gábor                                          Lassu Család 
Bogdán és Kajtsa Család halottaiért           Bogdán József 

Nov 23 10:00AM 
Frank Nemes III. és Kispetik László felgyógyulásáért    Mócsán Ilike 
Varga Pál és Amika felgyógyulásáért         Varga Tamás és Családja 

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, Mátyás Mária,  

Mrs. Maureen Simonyi, Mátyás Károly, Szukitch Margit, Mákos József,  

Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József, Megyeri Piroska. 

PARISH  COLLECTIONS 
November 2nd, 7:00 PM Mass: $183.00  
November 8th Healing Mass: $558.00 

Maintenance Collection: $1058.00 
Stipend: $296.00 

November 9th: $434.00 
Please support your Parish!  



 

ANNOUNCEMENTS  
+ We will be praying the rosary every 
Sunday morning at 9:30AM before Mass. 
All are welcome to pray with us.  
+ Confession time is available before mass 
on Sunday. 
+ Today, November 16th, everyone is 
welcomed to coffee and pastries served 
after mass,  
+ November 23rd, there will be a second 
collection benefiting the orphans and the 
poor. Please be generous and thank you 
for your donations. All are invited for a 
hot breakfast after mass.  
+ We are collecting again non-perishable 
food and cans for Thanksgiving. Thank 
you for your donations and please place 
them in the designated boxes, by the en-
trance.  
+ On December 14th, we’ll have our 
church’s Christmas celebra-tion. More 
information TBA. 
+ For mass intentions, please call or stop 
by the office.  
+ To learn more about our events, visit 
www.stephenchurch.org.  
+ We ask that if anyone has changed their 
address or phone number, please notify the 
office. 

HIRDETÉSEK 

+ Rózsafűzért imádkozunk minden 

vasárnap a Szentmise előtt, kérjük a Szent 

Szűz segítségét a magunk és templomunk 
életére.  

+ Szentgyónás van minden vasárnap a 

Szentmise előtt!  

+ Ma, November 16 - Szentmise után 

kávét és süteményt szolgálunk fel a 
megjelenteknek.  

+ November 23 - A Szentmisén 2. gyűjtés 

lesz mindazoknak, akik segítségre szorul-

nak. Jószándékú adományaikat előre is 

köszönjük. Szentmise után meleg 

reggelivel várjuk a kedves híveket.  
+ Közeleg a Hálaadás ünnepe és ismét 

elkezdjük a tartós élelmiszerek gyűjtését a 

rászorulók javára. Kérjük, helyezze el 

adományát a bejáratnál található dobozba. 

+ December 14-én, lesz a Templomunk 

Kará-csonyi ünnepsége . 

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefon-

száma megváltozott, jelentse be az irodába.  

+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek 

szereteik elékére. Kérjük jelentkezzenek az 

irodában. 
+ Templomunk eseményeit és a fényké-

peket megtekinthetik: 

www.stephenchurch.org  

Régi, hűséges templom és Egyháztanács tagunk Marócsik József, élet korának 
74. évében,  szentségekkel megerősítve, szerdán este visszaadta lelkét teremtőjé-
nek. Őszinte részvétünket fejezzük ki özvegyének, Annuskának, gyermekeinek 
és az egész családnak. A jó Isten adjon neki örök nyugodalmat, hozzátartozóinak 

megnyugvást Isten akaratában. A látogatás hétfőn, november 17-én, du. 3-9 között lesz 
a Hollerbach Funeral Home-nál(4022-36 North Elston Avenue, Chicago). Kedden, 
november 18-án, de. 10:00-kor lesz gyászmise a Szent István Király templomban, majd 
örök nyugalomra az Ascension temetőben helyezik, Libertyvilleben. 

 

     
    8. December 13. 
 9. December 14: Karácsonyi ünnepség. 

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport 

időpontjai a 2014. őszi/téli  félévre:  

  6. November 22.  

  7. December 6.  

OUR HUNGARIAN  
COMMUNITY AND HERITAGE 
+ If you would like to rent the Mindszen-
ty Hall for private events, we ask that you 
stop by the office at least three weeks be-
fore the requested date.  
+ On November 30th, there will be a 
concert at the Free Reformed Church, 
from 3PM, everybody is invited to attend. 
+The Hungarian Club, is inviting eve-
ryone to attend its St. Nicholas celebra-
tion and lunch, on December 7th, from 
11:30AM. More information could be 
found on the fliers.  
+ If you would like to know more about 
Hungarian events taking place in our 
area, please visit: 
chicagohungarians.com. 
for more information! 

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. 
+November 30-án lesz a Szabad Magyar 
Reformátusok koncertje d.u. 3 órai kezdettel, 
melyre szeretettel hívnak mindenkit. Részletek 
a szórólapon olvashatók. 
+A Magyar Klub, december 7-én, de. 11:30-
töl, szeretettel hív mindenkit a Mikulás 
ebédre. Részletek a szórólapon olvashatók  

+ Ha szeretne tudni a városunkban történő  
magyar eseményekről, programokról, a 
www.chicagohungarians.com web oldalon 
mindenezekről tájékozódhat.  

              JÉZUS NEM VALLÁST, HANEM ÉLETFORMÁT ALAPÍT 
         Jézus vándorol, tanít, gyógyít és tanítványokat gyűjt. Nincs stabil állomáshelye, 
mai szóval élve bejelentett állandó lakcíme és öröklakása sincs.  
          Úgy tűnik, hogy szabadideje sincs, és amit mond, azt rögtön mások által is mon-
datni akarja, mert az első pillanattól fogva munkatársakat keres. Mindemellett gyógyít, 
tehát nemcsak szavakban, hanem tettekben is kifejezi azt, hogy ő honnan jött. Minden 
tette megkötözi a gonosz lelkeket, hogy az ember szabaddá váljon. 
          Felmerül a kérdés, hogy Jézus mennyit dolgozott? Sokat vagy keveset? Nyilván, 
azidőtájt nem nyolcórákban és munkaidőkeretekben mérték a munkaidőt, egyáltalán az 
életszemlélet nem ilyen gépies volt, mint manapság. Jézus egyszerűen azt a világot élte 
közöttünk, ahonnan jött. Istentől. S azt a világot itt közöttünk nem lehetett máshogy kife-
jezni, mint vándorlással, gyógyítással, és munkatársak keresésével. Mindig oda ment, 
ahol fogékonyak voltak az emberek, de legalábbis nevelhetők. 
         Ne csodálkozzunk azon, hogy nyugtalan az alaptermészetünk, ez is mutatja, hogy 
többre vagyunk hivatottak, mint a földi keretek.                                       Sánta János 
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