
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, Butkovich Adél, Boesze 

János, Szabó Ilonka, Saller Márta, Molnár János, Jacques Yez, Szukichs Margit. 

 Most segÍts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak, 

eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik 

meg. Hő imáit gyermekidnek, nem te soha nem veted meg.Hol a szükség 

kínja nagy, mutasd meg, hogy anya .vagy. Most segíts meg Mária, ó irgal-

mas Szűzanya! 

       IV. (Boldog) KÁROLY EMLÉKNAPJA (október 21-én) 
       IV. Károly a történelem egyik legviharosabb szakában lett osztrák 

császár és magyar király (l916-1918). A történelm "csipös  humora" 

segitette a trónra, miután a trónörökös Szarajevóban merénylet áldozata 

lett. l916 december 30-án koronázták királlyá, amikor Európa szerte véres 

harcok dúltak. A magyar nemzet mégis "kitett magáért" a koronázási ün-

nepségeken. 

       Talán egyetlen király volt, aki személyesen is részt  vett a csatatéren 

zajló harcokban igy vállalva solidaritást a katonákkal, bár minden terve arra irányult, hogy 

kiszabadúljanak a háború pusztitásából és a fölösleges vérontásból. 

        1918 november 13-án (kényszer hatása alatt) lemond trónjáról, majd menekülnie kell. 

Kétizben is megpróbál visszatérni trónjára, de nem sikerül, söt nem sokára Madeira sigetére 

számüzik, ahol rövidesen, 1922 április 1-én meghal. Ott is temették el. 

         II. János Pál pp. 2004 október 3-án a "boldogok" sorába iktatja kiváló erényei miatt. 

Fia, Habsburg Ottó, nemrégen húnyt el. Reméljük, közel az idö, amikor a szentek sorában 

tisztelhetjük feleségével, Zita, pármai hercegnövel együtt. 

         Imádkozzunk azért, hogy valódi példaképként tisztelhessük különösen - a családos 

édesapák és édesanyák! 

 

      TANULSÁGOS TÖRTÉNET 

    I.János Pál pápa velencei bíboros, pátriárka korában a velencei San Lorenzo kórházban 

egy síró asszony betegágyához ment és megkérdezte: Mi bántja? 

  - Sírok, mert érzem, nem sok van már hátra...Félek is, mert egész életemben kerestem, de 

máig sem találtam még meg a mennyország kulcsát.. 

    A pátriárka a zsebébe nyúlt és rózsafüzérét a beteg asszony kezébe tette. 

  - Íme, itt van a mennyország kulcsa.  (Új E. 1978. X. 8.) 

Válaszos zsoltár:  Adjatok az Úrnak dicsőséget,  ismerjétek el hatalmát. 

 Énekek:  173-1, 173 4-5, 171, 180/A, Most segíts meg Mária.., 306, 286 . 
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OKTÓBER 16-  ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP 

PARISH  

  COLLECTION:  

         October 9th : $ 986.01 

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

OCT 16 8:30 AM (English mass) Parishioners 

OCT 16 10:00 AM 
Mr. Mrs. Julius Lidskim            Pongrácz Cilike 

               Lassu Gábor                   Lassu Család 

OCT 23 8:30 AM (English mass) Parishioners 

OCT 23 11:00 AM 1956  áldozataiért  

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 Hun-

garians who want to pray in their language and keep 

their cultural traditions alive! 



                   OUR PARISH 
+ We will be praying the rosary every 

Sunday morning at 9:30 before Mass.  

All are welcome to pray with us. 

+The English language mass is on 

Sundays from8:30 AM.. 

+We are inviting all  Hungarian or-

ganizations and churches  in Chicago-

land to join us on October 23rd in 

remembering the 1956th revolution. 

Mass will be at 11 AM, followed by 

breakfast and a movie presentation 

related to the event. 

+On October 23rd, there will be a 

second collection for “Propagation of 

Faith”. Please use the designated en-

velopes and thank you for your gener-

osity. 

+We are inviting all our parishioners 

and their friends to the Elisabeth-

Catherine ball, on November 19th. 

+We are still accepting donations in 
memory of  Fr. Kamp. Please write 
your check in our church‟s name 
and write in the memo : in memory 
of Fr. Kamp. 
+ If you would like Father Siklodi to 

visit you or a loved one who is ill, 

please call the office. 

+Those wishing to have a mass said 

for a loved one should notify the 

office by phone or in person.  
+We ask that if anyone has changed 
their address or phone numbers to 
please notify the office. 
+ To see more about events  at our 
church,  visit our website at      
www.stephenchurch.org 
 

TEMPLOMUNK 

+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 

Szentmise előtt 1/2  10-től, mindenkit hívunk a 

közös imádságra.Október a Szentolvasó 

hónapja.Kérjük a Szűzanya közbenjárását minden-

napi életünkben. 

+Az angol mise  minden vasárnap, reggel 8:30-tol 

van.  

+Szeretettel hívjuk Chicagó magyarságát, az 

Egyházakat, Egyesületeket, Cserkészeket, a 

Magyar iskola növendékeit, oktatóit és a ked-

ves szülőket az 1956 október 23-ai 

megelékezésünkre. Hely: Szent István király 

Templom. Időpont: Október 23. Ünnepi Szent-

mise bevonulással 11 ó-kor kezdődik. Mise 

után uzsonna, azután az Egyházak és 

Egyesületek közös rendezésében, bemutatjuk a 

Szabadság , szerelem című  magyar filmet.  

+Október 23-án, második gyűjtés lesz  a Világ 

Misszió javára  – Propagation of Faith. Kérjük 

használják, erre a szándékra kijelölt boritékot. 

Jószándékú adományaikat előre is köszönjük. 

+Szeretettel hívunk minden kedves hivönket és 

Magyar barátainkat az Erzsébet-Katalin bálra, 

ami November 19-én lesz. 
+Aki szeretne Fr. Kamp emlékére adomáyozni, 
kérjük a templom nevére állítsa ki a csekket, és a 
memo-ba írja be: memory of Fr. Kamp. Az 
adományokat a templom továbbítja a megadott 
helyre. 

+ Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy ismerőse 

beteg és szeretnék, hogy Sándor atya meglátogassa, 

jelentsék be az irodában, vagy hívják a Templomot.  

+Vasárnapra és hétköznapra szentmiséket kérhet-

nek szeretteik emlékére. Kérjük jelentkezzenek az 

irodában vagy hívják a templomot. 

+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 

megváltozott, jelentse be az irodába.  

 

KÖZÖSSÉGÜNK  

ÉS MAGYARSÁGUNK 

+Ma, Október l6-án tartja templomunknál az 

MHBK. Chicagói csoportja évi ünnepségét 

film-vetitéssel egybekötve. Szeretettel várja a 

rendezöség a tagokat, ismerösöket,barátokat. 

+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,   

MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!   

Aki szeretné Templomunk Mindszenti termét 

rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát 

legalább 3 héttel az esemény előtt templomunk 

irodájában, vagy hívja a Templomot 

+Ha szeretne tudni a városunkban történő mag-

yar eseményekről, programokról, a 

www.chicagohungarians.com web oldalon 

mindenezekről tájékozódhat. 

++Idős házaspár mellé - magyarul is jól beszélő 

- gondozót keresnek.(Férj magyar, a fe-

leség  nem!)Ha valakit érdekelne a munka, 

szíveskedjen az ún. HOME CARE ASSISTANS 

hivatalt hívni, az 1-847-853-7777  telefon-

számon. A házaspár Kenilworth-ben lakik. Az 

érdeklődök hívják:Maureen Mueller hölgyet. 

 

OUR HUNGARIAN  

COMMUNITY AND HERITAGE 
+Today, October 16th, the MHBK is 

welcoming everyone for a movie presen-

tation, after  mass. 

+To all those who would like to  rent the 

Mindszenty Hall for  private events, we 

ask you to stop by the office with at least  

three weeks before the requested date. 

+If you would like to know more about 

Hungarian events taking place in our 

area, please visit 

www.chicagohungarians.com  for more 

information! 

      KÉRÉS A KEDVES HIVEKHEZ, TÁMOGATÓINKHOZ! 
 

      Az utóbbi években - Erzsébet-Katalin báljaink alkalmával - nem 
tartottunk sors-jegy árusítást, ezért is emeltük fel kissé a vacsora árát, 
hogy ezzel is támogassuk templomunk "anyagi" életét és működését.                                  

Épület-együttesünk állandó karban-tartást igényel, ami a mostani 
gazdasági helyzetben, valamint Híveink egyre fogyó száma miatt, 

komoly kihívást és gondot jelent. Ezért - tisztelettel kérünk mindenkit - 
akinek szívügye a Szent István templom és jövője,támogassa anyagilag - úgy az 

ünnepségeinket, mint templomunkat! Nagyon helyes lenne, ha „végrendeletünkben" 
is gondolnánk a Szent István templomra! 

            A Kedves Testvérek szíves megértését ezúton hálásan köszönöm!                  
                                                                              Lelkipásztorotok: fr. Sándor 

http://www.stephenchurch.org

