
 

 

ANNOUNCEMENTS  
+ We are praying the rosary 
every Sunday morning at 9:30 
before Mass. All are welcome 
to pray with us. 
+ Confession time is available 
before mass on Sunday. 
+ Today, November 3rd, cof-
fee and pastries will be served 
after mass.  
+ On November 10th, we in-
vite everyone for breakfast af-
ter mass. 
+ We are inviting all our pa-
rishioners and their friends to 
the Elisabeth-Catherine ball, 
on November 16th. There 
will be Mass from 6 PM, be-
fore the Ball. 
+ We’ll be collecting again 
nonperishable food and cans 
for Thanksgiving. Thank you 
for your donations and please 
place them in the designated 
boxes, by the entrance.  
+ Please report any changes in 
address or phone number to 
the office. 
+ Sunday mass intentions for 
our loved ones can be re-
quested in the office.  
+ To learn more about our 
events, visit  
www.stephenchurch.org. 
+ For those parishioners who 
cannot attend mass regularly, 
at GiveCentral.org,  donations 
could be offered to our church 
and to St. Stephen Hungarian 
School, as a one time or peri-
odically, with a credit card or 
from a bank account. 
 
 

HIRDETÉSEK 
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a Szent-

mise előtt 9:30-kor. Imádkozzunk együtt a Szentmise 

előtt, kérjük közbenjárását, segítségét családunkra, min-

dennapi életünkre. 

+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise előtt! 

+ Ma, November 3 - Szentmise után sütemény és kávé 

lesz.  

+ Ma, November 3 - Vidám Család címmel vidám mű-

soros délutánt rendez Szűcs János és Mercer Edit a Sza-

bad Magyar Református Egyháznál. Minden korosztály 

szórakoztatásáról gondoskodnak , szeretettel hívnak és 

várnak mindenkit. Időpont: d.u. 1:00  
+ November 10 - Reggelire hívjuk a kedves híveket 
mise után. 
+ November 16. lesz Erzsébet-Katalin bálunk. Élő 
zene, kitűnő vacsorával. Előtte, 6 ó-kor lesz Szentmise. 
Részletek a szórólapon olvashatók. Tárgy-nyeremény 
sorsoláshoz ajándékokat köszönettel elfogadunk. 
+ November hónapban ételgyűjtés lesz a szegények , a 
rászorultak javára. Kérjük, hogy csak nemromlandó 
élelmiszereket hozzanak és a bejáratnál található doboz-
ban helyezzék el. Nagylelkű adományaikat előre is 
köszönjük. 
+ Kérjük a kedves híveket és vendégeinket, hogy a 
Szentmise után lezárt főbejárati ajtó helyett 
 az oldalajtót használják kijáratra. Ezt, mindnyájunk 
biztonsága érdekében kérjük és köszönjük 
 megértésüket. 
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma meg-
változott, jelentse be az irodában. 
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik elékére. 
Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
+ Templomunk eseményeit megtekinthetik:  
www.stephenchurch.org 
 
 
 
+ Azok 
részére 
akik 
ritkábban 

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és  

Bokréta Népi Tánccsoport tanítási napjai: 

November 16., December 07, 14 és 15. 

 

 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2019 
Telephone: (773) 486-1896                                                            
Fax: (773) 486-1902 
Email: st.stephen@freemail.hu 
Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Jeremy Thomas 
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and friends of 

parishioners who are sick and in need of God’s healing grace: Baksay István, 

Mátyás Károly, Joseph Toth, Jacques Yez, Jurasits Mária, Krémer Klára, 

Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Mocsán Ilike, 

Bajzek Erzsébet, Fejér-Simon István. 

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

 Nov 3 10:00AM 
Elhunyt családtagokért       Kolos Alíz  Göndöcs Rita és Alíz 

Dr. Puskás Imre emlékére 

 Nov 10 10:00AM id. Katona Jenő                            Katona Család 

NOVEMBER 3 - ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP  
31st Sunday in ordinary Time 

 

 

 

Válaszos zsoltár: Istenem és királyom, magasztallak téged,  

                 szent nevedet áldom örökkön-örökké. 
Énekek: 226-1, 226-5-6, 142, 143, 306, 285 . 

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  

file:///C:\Users\Monica\Desktop\GiveCentral.org
http://www.stephenchurch.org/


 

 

       Dear Parishioners,  

       Growing up with my other brothers, I was quite tall. My younger 

brother who to this day is not very tall, would always complain to my 

Mother: When will I be big like Jem ? (My family call me Jem). My 

Mother would answer him, “You know, all the best things come wrapped 

up in small parcels!” 

     Isn’t that the case? Life is not about how big you are, it’s about how loving you are! 

Quality, not quantity! Jesus knew that. That’s why he chose to go and stay with a very 

small man called Zaccheus. What Zaccheus lacked in stature he made for in desire to 

know Jesus, to follow Him and to give up everything for Him. He had a big heart. 

     Jesus looks for the small man in all of us. He wants us to want Him. He is not inter-

ested in how tall or how important or how intelligent we are. He looks for the lonely, 

for those who are unsure about themselves and for those who seem invisible to the rest 

of the world. We all get days when we feel insignificant or weak. Most especially in 

those moments Jesus looks for us. 

What is very important is that we allow Jesus to find us. Zaccheus climbed a tree so 

that Jesus would find him. 

     What can we do? We can make ourselves present to Jesus in prayer by recognizing 

that we are all small in Gods eyes. And as my Mom said “The best things are wrapped 

in small parcels!” 

 

 

 

IMÁDSÁG ELHUNYT SZERETTEINKÉRT 
November a halottak hónapja 

             Isten, kegyelmek osztogatója, az emberek üdvösségének szeretője, kérem 
kegyességedet, hogy édesanyám, édes-apám, testvérem, gyermekem, rokonom, 
barátom, jótevőm..., akik e világból eltávoztak, a Boldogságos Szűz Máriának és 
minden szentednek közbenjárására az örök boldogság osztályrészét elnyerhessék. A mi 
Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. 

TESTVÉREINK, A SZENTEK 
      November 4. Borromeo Szent Károly püspök ünnepe. Milánó érseke, igazi pásztor 
egyházmegyéje gondozásában, látogatásában. A tridenti zsinat határozatainak meg-
valósítója, a reformáció után az Egyház egyik újjáépítője. + 1584. 
      November 5. Szent Imre herceg ünnepe. Szent István királyunk fia, aki méltó 
utódjának ígérkezett. Házasságát össze tudta egyeztetni az önként vállalt evangéliumi 
tanács, a szűzi tisztaság megtartásával. Halála tragédia volt apjára és nemzetére nézve, 
de a magyar ifjúság égi pártfogót nyert benne. Az evangéliumi tanácsok tiszte-letét is 
tanítja a ma emberének. 
Boldog férfiú, Szent Imre herceg, aki úgy ragyog, mint a nap az égen. A halhatatlanság 
ajándékát magához ölelve már a mennyei paradicsomban örvendezik örökké. 

 
 

 

 

 

 

 

   ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP  
       Jézus áthaladva Jerikó városán megszáll a "bűnös" Zakeusnál, aki 
megtért, megérezve Isten közelségét. Zakeus mindannyiunkat képvisel: 
ahogyan az Ő lelkében, a mi lelkünkben is kell, hogy találkozzon a 
velünk és értünk élő Isten szeretete az ember szeretetével. Ezért nem 
Zakeus, hanem mint mindig Jézus most is az evangéliumi elbeszélés 
főszereplője, aki előlegezte bizalmát Zakeusnak, lehetőséget adott neki a megtérésre. 
Jézus nekünk is megadja a lehetőséget a megtérésre és nekünk is előlegezi bizalmát és 
nagylelkűségét. Nekünk is bíznunk kell Isten kegyelmében és a Szentlélek segítő 
kegyelme által kell megvalósítanunk Jézus evangéliumi tanítását.  
        Ezt tették Egyházunk szentjei is, akiket most ünnepeltünk mindenszentek 
ünnepén, és akik példát adtak mindannyiunknak az elkötelezett Krisztust követő életre. 
Kérjük továbbra is közbenjárásukat: Urunk add, hogy szentjeid példájára építsük a Te 
Országodat, és így a már előttünk eltávozott testvéreinkkel és szeretteinkkel együtt, mi 
is részesüljünk szentjeid örök dicsőségében. Szentjeiddel együtt lehessünk 
Egyházadnak tagjai és érezzük velük együtt, hogy halálod feltámadásod által mindenki 
élete lett. 
        Érezzük azt is, hogy elhunyt szeretteinkkel és elhunyt testvéreinkkel együtt 
vagyunk Egyházad tagjai: a küzdő-, a szenvedő- és győzedelmes Egyház kegyelmi 
közösségében.   A  m  e  n.  

 
 

A LATERÁNI-BAZILIKA FELSZENTELÉSE - Ünnep: November 9. 
      A   Lateráni   Keresztelő   Szent   János-főszékesegyház   – Basilica di San 
Giovanni in Laterano – a római püspökség katedrálisa, Róma püspöke, azaz a pápa 
címtemploma. A Város (Róma) és a földkerekség minden templomának anyja és feje – 
olvasható a homlokzatán. Azegyház november 9-én emlékezik meg felszenteléséről. 
Hivatalos neve ma is az Üdvözítő temploma, de a IX. században   II.   Sergius   pápa   
Keresztelő   Szent   Jánost, majd   a   XII.   században   II.   Lucius   pápa   Szent   
János apostolt a bazilika védőszentjévé nyilvánította. Így lett a nép nyelvén Szent 
János-bazilika. 
    A nyugati egyházban a Péter katedrája iránti szeretet és a benne való egység jele lett 
az ünnep. A lateráni név egy ősi római család emlékét őrzi, mert ezen a helyen állt a 
Lateranus család palotája. 
     A  XII.   század  óta él az a  hagyomány,   amely   ezen   a napon tartja a bazilika 
ünnepét. Ez a nap eleinte Róma saját   ünnepe   volt,   majd   a   bazilika   iránti   
tisztelet   az ünnepet az egész Egyházra kiterjesztette. 
     A lateráni Szent János székesegyházban található Giotto híres   freskója,   amely   
VIII.   Bonifác   pápát   ábrázolja, amint meghirdeti az első szentévet 1300-ban. A 
bazilika magyar   vonatkozású   emléke   a   jobboldali   második oszlopon   található.   
Az   emléktáblát   annak   tiszteletére helyezték el, hogy 1000-ben II. Szilveszter pápa 
koronát küldött országalapító Szent István királyunknak. 
 
 


