
 

AZ VÁRAKOZIK, AKI SZERETNE VALAMIT KAPNI 
      A beteg vár az orvosra, mert meggyógyítja. A bűnbánó vár a papra, mert meggyóntatja. 
Az ügyfél vár a hivatalban, mert igénybe vesz valami szolgáltatást. Az utas vár a vonatra, 
mert gyalog nem tudna messzire elmenni. A vizsgázó vár a vizsgáztatóra, mert megadja neki 
a végzettséget. Mindenki, aki valamire vár, azért teszi, mert rászorul valami többre. Akire 
sokan és sokat kénytelenek várni, könnyen eshet abba a hibába, hogy elkezdi tudatosan vára-
koztatni az embereket. 
    Isten az egyetlen kivétel mindkét szempontból. Ő nem azért vár, mert híjával van vala-
minek, hanem azért, hogy adjon, és Isten soha senkit nem várakoztat. Ha azt érezzük, hogy 
Isten nem válaszol, arról csak mi tehetünk, mert még nem tudunk eléggé olvasni a jeleiből. 
Másrészt Isten nem válaszol mindenkinek ebben az életben, hanem az örök életben tapasztal-
juk meg válaszait. Ha mindenki mindenre e világban kapna választ, nem volna értelme az 
örök boldogságnak.                          Sánta János 

                         A RÓMAI PÁPA SZÉKESEGYHÁZA 
       A mindenkori római pápa székesegyháza a Lateráni-Bazilika: "A  Város és 
a Földkerekség minden templomának anyja és feje" - hirdeti a homlokzatán 
található felirat. A Nagy Konstantin császár idejében épült bazilikát I. 
Szilveszter Pápa szentelt fel Kr.u. 324.november 9-én, a Római Laterani család 
egykori palotájának helyén, ill. kibővítés és felújítás után XIII.Benedek Pápa 

szentelte fel újra 1726-ban Szt. János tiszteletére. Itt laktak a pápák 1309-ig, az "avignoni-
fogságig" csaknem 1000 évig. Innen költöztek át a Vatikánba 1375-ben. Az oszlopos 
előcsarnok után nyílik a Bazilika 5 bejárata: az 5. a "Porta Santa", vagyis a "Szent Ajtó", 
amelyet 25 évenként ünnepélyesen nyit ki a Pápa, a Szent Év első napján. A hatalmas 5 hajós 
templombelső jobb első oldalhajójának második pillérén a Magyar Szent Korona küldéséről 
1909-ben készített dombormű látható. 
          A Bazilikával szemben található a Scala Santa (a Szent Lépcső), amelyet Nagy 
Konstantin Császár édesanyja, Szt. Ilona hozott magával Jeruzsálemből. Ezen a 28 lépcsőn 
vezették fel Jézus Krisztust Pilátus elé, ezért napjainkban is csak térdelve lehet felfelé haladni 
a lépcsőkön. 
          PERSZE A MI ÉLŐ TEMPLOMUNK MAGA KRISZTUS: Ő az a TEMPLOM, 
Akiben az Élő Isten lakik, amelyet lerombolnak, de az Atya harmadnapra felépiti: Jn 2,19 
(Mk 14,58). 
          Ezzel is előre-vetiti feltámadását a halálból. Egyébként, ahogyan Zakariás Próféta is 
már előre megjövendölte: "A messiási időkben már nem lesznek pénzváltók az Úr 
templomában!" (Zak 14,21). Maga Jézus a Messiás, aki kiűzi őket az imádság házából! 
Ehhez a Krisztushoz kell nekünk is járulnunk napról - napra, mint forráshoz, mert csak így 
lehetünk mi is a Szentlélek-Templomai, az Élő Krisztus Test tagjai. (1 Kor 3,16). Be kell 
engednünk Őt a lelkünk templomába: hagyjuk, hogy belőlünk is űzze ki a "kereskedőket- és a 
pénzváltókat", vagyis a bűnt és a rosszat, mindazt, aminek nincs helye az "Ő Templomában!" 
Engednünk kell, hogy Jézus megtisztítsa és élettel töltse meg lelkünket, hogy ezáltal tudjunk 
közösségeink "ÉLŐ TEMPLOMAIKÉNT" jelen lenni embertársaink és keresztény 
testvéreink életében. Mint Szentlélekkel eltelt közösség, tudjuk Krisztust, mint az Élő Víz 
Forrását HITelesen közvetíteni számukra és  tudjuk őket Krisztushoz a Forráshoz vezetni! 
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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: Hozzád vágyódik szívem, én Uram, Istenem. 

    Énekek: 231, 119, 142, 126, 306, 285. 

NOVEMBER 9 - ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP 

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

Nov 2 10:00AM 
Sedon és Katona Család elhunyt tagjaiért   Katona Marika és Családja 

 Szülőkért, Nagyszülőkért                 Kolos Alíz, Göndöcs Rita és Alíz  

Nov 9 10:00AM 
      Lassu Gábor                                          Lassu Család 

Bogdán és Kajtsa Család halottaiért           Bogdán József 

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, Szabó Margit, Serfecz József, Marócsik József. 

PARISH  COLLECTIONS 

November 2nd:$ 792.00 

Maintenance collection:$ 71.00 

Please support your Parish!  



 

+ For those parishioners who can-

not attend mass regularly, at Give-

Central.org,  donations could be 

offered to our church and to St. 

Stephen Hungarian School, as a 

one time or periodically, with a 

credit card or from a bank account. 

+ Azok részére akik ritkábban tudnak 

templomba járni, de szívűkön viselik a 

templomunk sorsát, lehetőség van adományozni 

templomunk és az Szt. István Magyar Iskola 

részére a GiveCentral.org   web oldalon, hitel 

kártyáról vagy bank számláról, egyszeri vagy 

rendszeres adományokat ajánlani. 

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 be-

fore mass on Sunday. 

+ Today, November 9th and the 

16th, everyone is welcomed to 

coffee and pastries served after 

mass,  

+ We are inviting all our parish-

ioners and their friends to the 

Elisabeth-Catherine ball, on No-

vember 15th. Live music with 

the TESOK band from Hungary. 

+ We’ll be collecting again non-

perishable food and cans for 

Thanksgiving. Thank you for 

your donations and please place 

them in the designated boxes, by 

the entrance.  

+ 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 9 és 16 - Szentmise után kávét 

és süteményt szolgálunk fel a megjelenteknek.  

+ November 15. Erzsébet-Katalin bálunk lesz, 

este 6 ó-kor szentmise. Élő zene a TESÓK 

együttessel, kitűnő vacsorával. Kérjük, jegyezze 

fel naptárába, hozza el barátait is!Tárgynyeremény 

sorsoláshoz ajándékokat köszönettel elfogadunk. 

+ November 23 - A Szentmisén 2. gyűjtés lesz 

mindazoknak, akik segítségre szorulnak. 

Jószándékú adományaikat előre is köszönjük. 

+ Közeleg a Hálaadás ünnepe és ismét elkezdjük a 

tartós élelmiszerek gyűjtését a rászorulók javára. 

Kérjük, helyezze el adományát a bejáratnál talál-

ható dobozba. 

+ Ha valaki tud olyan személyt, aki segíteni tudna 

a Mátyás házaspárrnak, kérjük jelentkezzen a 

773-545-3737 számon.  

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 

megváltozott, jelentse be az irodába.  

+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik 

elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 

+ Templomunk eseményeit és a fényképeket meg-

tekinthetik: www.stephenchurch.org  

 

     
    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.  
+ If you would like to know more about 
Hungarian events taking place in our 
area, please visit: 
chicagohungarians.com. 

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

    
                             SZENTJEINK 
November 10-e, hétfő Nagy Szent Leó pápa, egyháztanító napja. Etrúria szülötte, 440-től 
pápa, nyájának jó pásztora. Nagy gondja volt, hogy hívei megmaradjanak az igaz hitben, s 
hogy a keresztény életben, az ünnepek liturgiájában minél jobban elmélyedjenek. Ezt 
tükrözik gyönyörű ünnepi szentbeszédei is, a tiszta katolikus lelkiség, a gondos 
lelkipásztori szó fényes példái. 
November 11-e, kedd Szent Márton püspök ünnepe. A pannóniai Savaria (Szombathely) 
szülötte volt. Mint légiós katona került Itáliába, majd Galliába. Életrajzírója szerint a 
koldus képében megjelent Krisztussal megosztotta köpenyét. Felnőttként keresztelkedett 
meg, szerzetesi közösséget szervezett, majd Tours város püspöke lett. A vértanúk kora után 
az elsőként tisztelt hitvalló-szent. 
November 13-a, csütörtök a Magyar Szentek és Boldogok közös ünnepe. Mint november 
1-jén az Egyház minden szentjeit közös ünnepel tiszteltük, úgy ezen a napon hazánk 
üdvözültjeire emlékezünk.  
November 15-e, szombat Nagy Szent Albert püspök, egyháztanító ünnepe. 
Domonkosrendi szerzetes, hittudós, Párizsban Aquinói Szent Tamás tanára. + 1280. 
 
IMÁDSÁG A SZENTEK KÖZBENJÁRÁSÁÉRT 
Óvj meg minket, kérünk Urunk, minden lelki és testi veszélytől, és a boldogságos Szűz 
Máriának, Isten Anyjának, valamint Szent Józsefnek, Szent Péter és Szent apostoloknak, 
Szent N.-nek és minden szentednek közbenjárására adj nekünk kegyelmesen épséget és 
békességet, hogy minden háborúság és tévely megszűnjék s Anyaszentegyházad biztos 
szabadságban szolgálhasson neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen  
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