HISSZÜK AZ ÖRÖK ÉLETET!
HISSZÜK A SZENTEK EGYSÉGÉT, VÁRJUK A HOLTAK FELTÁMADÁSÁT!
-Igy fejezzük be hitvallásunkat, mint imádságot: ami őskeresztény-testvéreinknél az
eskü-szövege volt. Pl. Ezért nem kell a nem katolikus testvéreinket ismételten rkat. vallásúra keresztelni, de a ROM.KAT.-HITVALLÁSUNK
SZÖVEGÉT /!Eskü-Szöveget!/ ünnepélyesen el kel imádkozniuk a Templomban a Közösség előtt!
A fenti bevezető mondatot fejezi ki minden évben ősszel a nov. 1-je, mint
ÜNNEP- ill. nov. 2-a, mint MEGEMLÉKEZÉS: Festum omnium Sanctorum, és Dies mortuorum!
A Keleti-Egyházban már Kr.u. 380-ban ünnepelték az összes vértanú napját! Nyugaton
IV. Bonifác Pp. megkapta Kr.u. 609-ben az összes pogány isten tiszteletére épült romai
Pantheont, és május 13-án felszentelte MÁRIA ÉS AZ ÖSSZES VÉRTANÚK tiszteletére, majd IV.Gergely Pp. /827-844/ helyezte nov. 1-jére az Ünnepet. Persze napjainkban a kereskedelemmé-fejlesztett "Temetői-Kultusz" elvonja figyelmünket a
lényegről: MINDENSZENTEK ÜNNEPÉRŐL ÉS HALOTTAK NAPJÁRÓL! És a
lényegről is: hogy KRISZTUS HALÁLA MINDENKI ÉLETE LETT! A boldog
feltámadás reménye Benne ragyogott fel nekünk, s igy ha meg is szomorit a halál,
földi életünk végén lelkünket a Mennyben ÖRÖK OTTHON várja! -Imádkozzuk a
halottak-napi liturgiában!
Mindennapi-imánkban pedig tovább kérjük: Add Urunk, hogy néped - szentjeid példájára - minden erejével épitse a Te Országodat, és igy a már előttünk eltávozott testvéreinkkel - és szeretteinkkel együtt mi is részesüljünk a SZENTEK DICSŐSÉGÉBEN!
Amen!
November 4. Borromeo Szent Károly püspök ünnepe. Milánó érseke, igazi pásztor
egyházmegyéje gondozásá-ban, látogatásában. A tridenti zsinat határozatainak megvalósítója, a reformáció után az Egyház egyik újjáépítő-je. + 1584.
November 5. Szent Imre herceg ünnepe. Szent István ki-rályunk fia, aki méltó
utódjának ígérkezett. Házasságát össze tudta egyeztetni az önként vállalt evangéliumi
ta-nács, a szűzi tisztaság megtartásával. Halála tragédia volt apjára és nemzetére nézve,
de a magyar ifjúság égi párt-fogót nyert benne. Az evangéliumi tanácsok tiszteletét is
tanítja a ma emberének.
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NOVEMBER 3 - ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP
Nap/Day

Nov 3

Idő/Time

Miseszándék/Intention

10:00AM

Sedon és Katona család halottaiért

Katona Család

Katona Jenő

Sedon Család

Nov 10 10:00AM

Kéri/Requested By

Válaszos zsoltár: Istenem és királyom, magasztallak
Téged, szent nevedet áldom örökkön-örökké.
Énekek: 231, 123, 127, 151, 129, 318, 322, 306, 189.
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 COLLECTIONS
October 27th: $ 380.00
Hall Rental: $100.00 (MHBK)
Please support your Parish!

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, Somenek Juliska , Szukitch Margit

ANNOUNCEMENTS
+We will be praying the rosary
every Sunday
morning at 9:30 before Mass. All are
welcome to pray
with us.
+Today and next Sunday all are
invited to breakfast after mass.
+In November, remember our
deceased in your prayers.
+We are inviting all our
parishioners and their friends to
the Elisabeth-Catherine ball, on
November 16th.
+Like every year, we’ll be collecting non-perishable food and
cans for Thanksgiving. up to November 24th, that we’ll be taken
to the food pantry, at St. Aloysius
church. Thank you for your donations and please place them in the
designated boxes, by the entrance.
+On November 24th, coffee and
pastries will be served after mass,
then there will be a Parish Council Meeting.
+For mass intentions, please call
or stop by the office.
+We ask that if anyone has
changed their address or phone
number, please notify the office.
+To learn more about our events,
please visit our website at
www.stephenchurch.org

HIRDETÉSEK
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a Szentmise előtt. Mindenkit szeretettel hívunk a közös imádságra.
+Ma és jövő vasárnap a szentmisék után
reggelire hívjuk a kedves híveket.
+November hónapban emlékezzünk meg
imáinkban elhunyt szeretteinkről!
+Bartakovits Johanna -Bartakovits Ferenc
édesanyja, Bajzek Károly és Rudi nővére, hosszas
betegség után, 94 éves korában, megtért
Teremtőjéhez. A kedves halottat kedden a Szentmise
után helyezték örök
nyugalomra. Őszinte
részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak.
Nyugodjon békében! R.I.P.
+November 16– án, lesz a
templomunk ERZSÉBET -KATALIN bálja. Élő
zene a TESÓK együttessel, kitűnő vacsorával.
Előtte, 6 ó-kor lesz Szentmise. Tárgynyeremény
sorsolásához ajándékokat szívesen elfogadunk.
+November 24-ig nem romlandó étel gyűjtás
Hálaadás Ünnepre. Dobozok a bejáratnál.
+November 24-én, sütemény és kávéra hívjuk a
kedves híveket. EGYHÁZTANÁCS gyűlés lesz,
kérjük a tagok pontos megjelenését.
+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefon-száma
megváltozott, jelentse be az irodába.
+Templomunk eseményeit és a fénykpeket megtekinthetik: www.stephenchurch.org

+ Mint minden évben, most is elkezdjük az élelmiszer gyűjtést a rászorulók javára. A
nem romlandó ( konzerv, rizs, tészta....) adományokat Hálaadás ünnepe előtt átvisszük
Nick atya éléskamrájába, ahonnan szétosztásra kerül a szegények között. Kérjük, hogy
a Templom bejáratnál és a Mindszenty teremhez vezető ajtónál található
dobozokba helyezzék el adományaikat, amit előre is hálásan köszönünk.
A Szt. István Magyar Iskola
6. November 23.
időpontok a 2013. őszi/téli félévre: 7. December 7.
8. December 14.
5. November 9.
9. December15.
Karácsonyi ünnepség
OUR HUNGARIAN
COMMUNITY AND HERITAGE

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK

+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
+If you would like to rent the
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
Mindszenty Hall for private events, Aki szeretné Templomunk Mindszenty terwe ask that you stop by the office at mét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze
szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt
least three weeks before the retemplomunk irodájában, vagy hívja a Temquested date.
plomot.
+If you would like to know more
about Hungarian events taking place +Ha szeretne tudni a városunkban történő
magyar eseményekről, programokról, a
in our area, please visit
www.chicagohungarians.com web oldalon
chicagohungarians.com
mindenezekről tájékozódhat.

The Hungarian State Folk Ensemble is regarded as one of the
greatest folkloric dance ensembles in the world.” Working with
the traditional folk songs and turns that inspired such classical
composers are Bartok, Liszt, and Kodaly, the ensemble performs
dances from throughout Hungary, choreographed for theatrical
presentation. Don’t miss this one night only event on Friday,
November 22nd at 7:30pm at the Auditorium Theatre of
Roosevelt University. Get great seats and great savings when you
attending with 10 or more friends or family members! Group tickets start at
only $23 per person! Call Nicole or Cecilia at 312.341.2357 to reserve your seats today.

