
HA ENGEM ÜLDÖZTEK, TITEKET IS… 

Ezt az evangéliumi figyelmeztetést mi napjainkban elkényelmesedett Krisztuskövetők 

Gyakran elfeledjük, nem úgy mint Szt. Erzsébet és Szt. Katalin . 

     November 19-e ÁRPÁDHÁZI SZT. ERZSÉBET ÜNNEPE. 

Aki 1207-ben született Sárospatakon. Szülei II. Endre király és 

Gertrúd voltak. 

A kis Erzsébet Wartburg-várában nevelkedett, és 14 éves korában 

Wartburg őrgrófjának, Lajosnak lett a felesége. 20 éves korában Lajos 

elhalálozik, és Erzsébetnek el kellett hagynia három gyermekével 

otthonát és mint Harmadrendi Ferences szegénységi fogadalmat tesz. 

Rövid életét az önfeláldozó felebaráti szeretet jellemezte, 1231. 

november 17-én Martburgban bekövetkezett haláláig. 

Halála után 4 évvel már szentté avatták. 

Fej ereklyéjét a Bécsi Szt. Erzsébet templomban őrzik. 

Liszt Ferenc: Szt. Erzsébet legendája c. oratóriumában állított méltó 

zenei emléket neki. 

 

November 25-e ALEXANDRIAI SZT. KATALIN VÉRTANÚ ÜNNEPE. 

A Kr.u-i 4.szd. nagy vértanú szentjének földi maradványait jámbor 

tisztelet övezi napjainkban is a Sínai-hegyen épült Szt. Katalin-

Kolostorban. 

 

Mindkét Szent életszentsége és példája erősíthet minket is, hogy 

elkényelmesedett, Kr.u-i XXI. szd-i keresztények lehetünk 

önmagunkat is gazdagító ajándék mások számára. 

Csak szenterzsébeti- és szentkatalini életmódunkkal győzzük le 

közömbösségünket, bátran vállalva napjainkban is cselekvő 

szeretettel az evangéliumi keresztény életet, nem feledve a Mesterünk evangéliumi-

figyelmeztetését: 

…”Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak!”…de azt sem feledjük, hogy Ő 

…”Velünk van minden nap a Világ végéig !”  (Mt 28,20) 

ELMÉLKEDÉS – KRISZTUS MA 

Krisztus keze most már a mi kezünk, hogy ma is jót tegyen. Krisztus lába most már a 

mi lábunk, hogy meglátogasson valakit. Krisztus nyelve most már a mi nyelvünk, hogy 

ma is szóljon az emberekhez. Krisztus segítsége most már segítségünkben él, ha annak 

oldalára állunk, aki segítségre szorul.                                       14. századi kódexből 

Válaszos zsoltár:Védelmezz engem, Istenem, hiszen tebenned bízom. 

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

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 
 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2012 
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 

 

NOVEMBER 18 – 33.  ÉVKÖZI  VASÁRNAP 

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

NOV 17  6:00PM Bordács Lídia                 Kincses Hajnalka   

NOV 18 10:00AM Templomunk elhunyt tagjaiért 

NOV 25 10:00AM  
KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE 

Árki Kornél                           Katona Család 

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, Klapka 

Mihály, Baksay István, Jurasits János, Vajda Rudi, Szabó 

Ilonka, Saller Márta, Molnár János, Katona Jenö, Mátyás 

Károly, Mrs. Maureen Simonyi. 

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! 

PARISH  COLLECTION         

November 11th :$ 499.00  

Please support your Parish! 
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ANNOUNCEMENTS  

+We will be praying the rosary every 

Sunday morning at 9:30 before Mass. 

All are welcome to pray with us. 

+Again, we welcome Fr. Kovács 

János who’s visiting our parish. He 

will be here until after Easter. Please 

contact  Fr. János if you wish to 

schedule a confession, or for any 

other intentions. 

+Today, November 18th, there will 

be a second collection, for the poor. 

+Today,  November 18th, is the last 

day that we are collecting non-

perishables food items for Thanks-

giving, that we’ll be taken to the food 

pantry, at St. Aloysius church. Thank 

you for your generous donations. 

Happy Thanksgiving to you all!  

+On November 25th, there won’t be 

any coffee after the mass. The hall 

has been rented out for a private 

event. Thank you for your under-

standing.  

+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 szer-

ettein-kért, templomunk tagjaiért. 

+Szeretettel köszöntjük körünkben Kovács 

János atyát, aki jövő év Húsvétig szolgálja 

magyar közösségünket itt, a Szt. István tem-

plomnál. Isten hozta János atya! 

+Ma, November 18-án, második gyűjtés lesz a 

szegények, a rászorulók javára. Szentmise után 

kávé és sütemény lesz a megjelenteknek. 

+Ebben az évben is- Thanksgiving-re, ételgyű-

jtést rendeztünk a rászorulók javára. Kérjük, hogy 

aki még hozott nemromlandó dolgokat, a bejárat-

nál található dobozban helyezze el. Ma, Novem-

ber 18-án befejezzük a ételgyűjtést és átadjuk Fr. 

Nick templomának. Köszönjük, hogy 

ételadományaikkal segítettek a rászorulókon, 

Isten fizesse meg! Boldog Hálaadó ünnepet 

kívánunk minden kedves templomtagunknak! 

+Jövő vasárnap –November  25 - a termet magán 

partira adta ki a templom, így a Szentmise után 

nem lesz kávé és sütemény. Köszönjük 

megértésüket. 

+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 Templo-

mot. 

+Templomunk eseményeit és a fényképeket  

megtekinthetik:  www.stephenchurch.org 

  

Szt. István Magyar iskola és Óvoda/ Bóbita Népi Tànccsoport  

időpontok: 

     December 8. (Mikulás)   

     December 15. Ünnepi óra 

     December 16. Karácsonyi ünnepség 

  2013, Január 12 

            Január 19 

+Aki szeretné válalkozását hirdetni és ezál-

tal a tudósitó nyomtatásának költségeit   

támogatni, kérjük jelent-

kezzen az irodában. 

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 

+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. 

Urunk Jézus Krisztus! Földi életed során cselekedeteiddel az Atya 

szeretetét tetted láthatóvá  az emberek számára. A szeretet tanítását 

hirdetted és csodáid az isteni szeretet jelei voltak.Vezess minket az 

Istennel való találkozásra, mely felébreszti bennünk a szeretetet és 

megnyitja szívünket embertársaink számára. A te isteni szeretetedet 

utánozva megértjük, hogy a szeretet nem külső parancs, hanem a 

szívünkbe írt törvény. Megértjük, hogy a szeretet hitünk következménye. Segíts min-

ket, hogy a szeretet gyakorlása tegye hitelessé hitvallásunkat! Hiszek, Uram, erősítsd 

bennünk a hitet!  AMEN 

A SZERETET VIGYÁZ 

Nagy dolog a szeretet. Valóban nagy jó, amely egyedül könnyít minden terhet, és 

egyaránt elvisel minden egyenetlent. A szeretet futván fut, örül, szalad és fel nem tar-

tóztatható. Mindent elhagy, hogy mindent elnyerjen. A szeretet nem ismer határt, 

hanem minden módfelett buzgón lángol. A szeretet terhet nem érez, fáradságot nem 

szenved, többre vállalkozik, mintsem elbírná. A szeretet lehetetlenséget nem ismer, 

mert azt állítja, hogy mindenhez van ereje. A szeretet vigyáz. Szunnyadván nem alszik, 

elfáradván meg nem bágyad, szorongattatván meg nem szorul, félvén nem retteg, 

hanem mint a sebes láng és égő fáklya felverődik és bátran átmegy mindenen.                                                                                                                            

Kempis Tamás 
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