
 

 

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,  everyone is invited 
for breakfast, after mass. 
+ On October 19th, the Hun-
garian Scout Troop #19 is invit-
ing everybody to attend the Har-
vest Celebration, from 6PM. 
This year the event will be held 
at a different location, more in-
formation could be found on the 
fliers. 
+ On October 20th, there will 
be a second collection for 
World Mission Sunday. Coffee 
and pastries will be served after 
mass.  
+ On October 27th we remem-
ber the heroes of 1956. Mass is 
at 11am. After mass breakfast 
will be served, followed by a 
program presented by Chicago 
Hungarian organizations and 
Consulate. 
+ Please report any changes in 
address or phone number to the 
office. 
+ Sunday mass intentions for 
our loved ones can be requested 
in the office.  
+ To learn more about our 
events, visit  
www.stephenchurch.org. 

HIRDETÉSEK 
+ Október a Szűz Anya, a Szentolvasó hónapja. Isten 
Anyjához imádkozva mondjuk el a rózsafűzért minden 
vasárnap reggel a Szentmise előtt. Mindenkit 
szeretettel hívunk a közös imádságra. 
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise előtt! 
+ Ma, a Szentmise után reggeli lesz, melyre szeretettel 
hívjuk a megjelenteket. 
+ Október 19 - Szüreti Mulatság, a Hunyadi Mátyás 
Cserkészcsapat rendezésében,  este 6 órai kezdettel.  
Új helyszínen tartják a rendezvényt, részletek a 
szórólapokon. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit. 
+ Október 20.- A Szentmisén 2. gyűjtés lesz a világ 
minden részén dolgozó Misszionáriusok számára. 
Munkájuk felbecsülhetetlen. Nagylelkű adományaikat 
előre is köszönjük. Szentmise után sütemény és kávé 
lesz a kedves híveknek. 
+ Október 27. -  1956 eseményeire, áldozataira 

emlékezünk. Szentmise 11 ó-kor kezdődik . 
 Ezúttal kérjük a Cserkészeket, Magyar iskolák 
oktatóit, tanulóit, Chicago-i Egyesületeket az ünnepi 
bevonulás részvételére. 
+ Köszönet egy hűséges templomtagunknak nagylelkű 
adományáért. Isten fizesse meg! 
+ Kérjük a kedves híveket és vendégeinket, hogy a 
Szentmise után lezárt főbejárati ajtó helyett 
 az oldalajtót használják kijáratra. Ezt, mind-
nyájunk 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 

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

tanítási napjai: Október 19. November 02. és 16., 

December 07, 14- és 15. 

 

 

Válaszos zsoltár: Az Úr megmutatta üdvösségét,  

                                           a nemzetek színe előtt. 
Énekek: 226, 226-5, 6, 142, 143, 306, 285. 

 

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. 

PARISH  COLLECTIONS  

October 6th :$ 689.00 

Maint. collection: $ 59.00  

Please support your Parish!   

May God bless your generosity! 

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

  Oct 13 10:00AM Templomunk betegeiért / Sick parishioners 

  Oct 20 10:00AM Régi templomtagjainkért  

OKTÓBER 13 - ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP  
28th Sunday in ordinary Time 

 

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! 

http://www.stephenchurch.org/


 

 

       Dear Parishioners,  

      The simple things in life are the best: Time spent with loved ones, the 

simple beauty of nature or even just a heartfelt smile can make a huge 

difference to our lives. 

     For this reason taking care of the small things by the way that we act 

and speak, is important. 

My parents brought me and my siblings up strictly to remember to always say “please” 

and “thank you” for everything. I remember being in a candy shop with my mother as a 

small child saying to the shopkeeper, “can I have a lollipop?” And my Mother stepped 

in and said to me, “And what do you say?” and I would remember and finish the sen-

tence with, “Please!” 

    A spirit of appreciation and gratitude was cultivated in me at a very early age. Now, 

do I ever forget to show appreciation as an adult? Yes, of course. But I make a regular 

prayer to God, asking Him to help me to be grateful always. 

    There is nothing less attractive than an ungrateful person who thinks that everything 

they have in life, they have a right to.  

    Everything we have is gift and we receive it from God. 

    Taking care of simple gestures of gratitude, simple courtesy and basic kindness go a 

long way to changing the world. 

    Sadly, the world is changing us too much instead of us changing the world. We are 

becoming more insensitive to the feelings and concerns of others.  

    Let us not let our hearts grow cold and hard.  

    Just one leper out of ten said thank you. Why did they not all come back to the tem-

ple and praise God? 

    Because their hearts had become cold.  

    Cultivate gratitude in your life so that you do not end up like one of those lepers. 

Keep Jesus close to your heart so that you always remember that everything you have 

comes from Him. 

   

 

A FATIMAI BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA 

    „A Szent Szűz anyai aggódással jött el ide, Fatimába, hogy kérje az embereket: »Ne 

bántsák többé Istent, a mi Urunkat, akit már annyi bántás ért.« Az anyai fájdalom kész-

tette szóra; köpenye alá akarja gyűjteni gyermekeit. Ezért kéri a kis pásztoroktól: 

»Imádkozzatok, sokat imádkozzatok és ajánljatok föl áldozatokat a bűnösökért; oly sok 

lélek jut a pokolba, mert nincs, aki imádkozzon és áldozatot ajánljon föl értük.«” 

                                                                                                             II. János Pál pápa  

 

 

   ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP  
       A lepra Jézus korának gyógyíthatatlan betegsége volt. A leprás beteg 

nemcsak testileg, lelkileg is beteg volt. A betegség valaminek a hiánya: 

az EGÉSZnek, az EGÉSZségnek a hiánya. A leprás betegek a falvakban 

elkülönített helyen laktak, a fallal körülvett városokból pedig ki voltak 

tiltva. Nemcsak testileg, hanem lelkileg is kitaszítottá váltak. A tiz 

meggyógyult beteg közül csak egy, a zsidók által kitaszított és idegen szamariai jött 

vissza Jézushoz hálát adni, a gyógyítást megköszönni. A többi meggyógyult, 

egészséges kilenc, megfeledkezve a háláról továbbra is megmaradt lelki betegnek, csak 

testileg gyógyultak meg.  

     Pedig Jézus többet ad nekik, mint amennyit kérnek Tőle! Testileg-lelkileg 

egészségessé teszi őket. És a tíz beteg közül kilenc nem tud hálát adni, nem tudja 

elfogadni Isten Kegyelmét, a lelki gyógyulást, mint természetfeletti ajándékot. Nekik 

elég a természetes testi gyógyulás. És mi, kérjük a Szűz Anyának, beteg gyógyítójának 

közbenjárását, hogy testi-lelki egészségnek örvendezhessünk és egészségesen tudjuk 

Isten akaratát teljesíteni. Irányt vesztett korunkban is vegyük észre lelki leprában 

szenvedő embertársainkat, akiknek lelkébe mélyen bevéste az istentelenség betegségét 

az ateizmus és a globalizmus "leprája!" Napjainkban a lopás és hazudozás "leprája" 

már nemcsak etikai- és morális, hanem közéleti- és politikai kategória. Lássuk 

világosan, hogy csak a meggyógyult, EGÉSZséges ember tud másokat is gyógyítani.  

      Imádkozzunk lelki leprában szenvedő embertársainkért és felebarátainkért, hogy 

ők is gyógyultan és testileg-lelkileg egészségesen, a hit ajándékát is elnyerve, velünk 

együtt adhassanak hálát Istennek és az Orvosok Orvosának Jézus 

Krisztusnak.   A  m  e  n. 

 

 

AZ ISTEN IGÉJE VASÁRNAPJA 

            Szeptember 30-án, Szent Jeromos egyháztanító emléknapján tették közzé a 

Vatikánban Ferenc pápa Aperuit illis (Megnyitotta nekik) kezdetű apostoli levelét, 

amelyet motu proprio formájában írt, s amelyben elrendelte az Isten Igéje vasárnapját, 

amit az egyházi évközi idő harmadik vasárnapjára helyez. 

 

JÉZUSRÓL NEVEZETT (AVILAI) SZENT TERÉZ – Október 15. 

          Szent Terézia a spanyolországi Avilában született, 1515. április 4-én. Belépve a 

Kármelita Rendbe nagy léptekkel indult el a tökéletesség útján, misztikus élményekkel 

megáldva. Rendje megújításán fáradozva sok megpróbáltatást kellett szenvednie, de 

töretlen lélekkel minden nehézségen úrrá lett. Tudásban gazdag, és saját misztikus 

tapasztalataival igazolt könyveket írt. Alba városában halt meg 1582. október 15-én. 

VI. Pál pápa 1970. szeptember 27-én egyháztanítói címmel tisztelte meg.  
 
      


