
 

 

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,  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. 
+ On November 3rd, coffee and 
pastries will be served after 
mass.  
+ On November 10th, we invite 
everyone for breakfast after 
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, before the 
Ball. 
+ 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.  
+ 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  

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, 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 hőseire, eseményeire elékezünk. 
Az ünnepi Szentmise 11ó-kor kezdődik ünnepi 
bevonulással. A megemlékező misét Skerl Alfonz 
atya szolgáltatja a híveknek Michael Knotek atya 
koncelebrásával. Mise után reggeli, ezt követi megem-
lékező műsorunk. Szeretettel hívjuk Chicago és 
környéke Magyarságát a közös megemlékezésre   
+ November 3 - Szentmise után sütemény és kávé 
lesz.  
+ November 10 - Reggelire hívjuk a kedves híveket 
mise után. 
+ November 16. lesz Erzsébet-Katalin bálunk. Élő 
zene, kitűnő vacsorával. Előtte, 6 ó-kor lesz Szent-
mise. Részletek a szórólapon olvashatók. 
+ November hónapban ételgyűjtés lesz a szegények , a 
rászorultak javára. Kérjük, hogy csak nemromlandó 
élelmiszereket hozzanak és a bejáratnál található do-
bozban helyezzék el. Nagylelkű adományaikat előre is 
köszönjük. 
+ Köszönjük a Magyar Szabadságharcosok Califor-
nia-i  csoportjának Templomunk javára küldött  
2000.00 dolláros adományát. 
+ 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:  

 

 

Válaszos zsoltár: Segítségünk az Úr nevében van,  

                 aki a mennynek és a földnek alkotója. 

Énekek: 264, 123, 127, 131, 306, 286. 

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 13th :$ 206.00 

Donation:   Hungarian Federation 

of Freedom Fighters ( California) : 

$ 2000.00 

Please support your Parish!   

May God bless your generosity! 

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

  Oct 20 10:00AM 
Régi templomtagjainkért, akik megvalósították az 

álmot: Magyaroknak Temploma lett.  

  Oct 27 11:00AM 1956 áldozataira emlékezünk  

OKTÓBER 20 - ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP  
29th Sunday in ordinary Time 

MISSZIÓS  VASÁRNAP  

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! 



 

 

       Dear Parishioners,  
     In some things, I follow my Dad. He hates to wait in line at the gro-
cery store. Me too. In fact, in my case, I just hate shopping. My father 
says, “ I cant understand why I have to wait so long in line to hand over 
my money” I suppose you might say we lack patience! 
    We all know what it’s like to be kept on hold while waiting to make a 
transaction by phone or to question a charge to our account. The wait seems intermina-
ble. We often tire and we just hang up the phone. At least, that’s what I do! 
    I hope we are more persevering in our faith life. I try to be but sometimes it seems 
like we wait forever for the answer to a prayer. 
    It is tempting to give up. It is tempting to stop praying and to just simply despair. 
    The way that we pray is important. It’s not just about being constant in the prayer 
that we say. It is important that we also pray with active and intentional faith 
    When we ask something of God, we are not beggars desperately asking for scraps. 
We ask as sons and daughters, trusting that God wants to actively come to our aid. 
With that attitude, we must make our prayer requests. 
    Even though Moses gets tired with arms outstretched he has faith in the goodness of 
God’s promise to him and to his people. He hangs in there and makes use of the sup-
ports he is given. 
    In the same way, let us not lose patience in our prayer lives. Let us not give up easily 
because we get tired or for some reason we think God will not come through. 
    Let us pray already knowing in our heart that whatever we are asking in God’s name, 
He will grant! 

MISSZIÓS VASÁRNAP 
          Missziós vasárnapon – október 20-án – a világ minden katolikus templomában a 
missziókért, a távoli föld-részeken élőkért, a misszionáriusokért és Krisztust követő 
céljaikért szól az ima és erre gyűjtik az adományokat. A misszió Jézustól kapott 
küldetésünk: „Menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet” (Mt 28,19). A 
világmisszió megünneplését – 1926-ban vezették be. A Hitterjesztés Művének 
kezdeményezésére október lett a világmisszió hónapja, a hónap utolsó előtti vasárnapja 
pedig II. János Pál pápa rendeletére a világmisszió vasárnapja. 

IMÁDSÁG HITÜNK TERJEDÉSÉÉRT, A MISSZIÓKÉRT 
   Isten, aki azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön, és a hitnek ismeretére eljusson: 
küldj, kérünk, munkásokat aratásodba, és adj nekik bátorságos bizodalmat tanításod 
hirdetésében, hogy a Te igéd elterjedjen, megdicsőítessék, és minden nemzet 
megismerjen Téged, igaz Istent, és akit Te küldtél, Jézus Krisztust. 
Pártfogónk, Istenünk, tekints reánk és tekints a Te Krisztusodra, aki váltságul adta 
magát mindenekért: és tedd, hogy Napkeltétől Napnyugtáig magasztalják nevedet a 
pogány népek között, és mindenütt a Te nevednek áldozzanak, és ajánljanak tiszta 
áldozatot. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.                     A római misekönyvből 
 
 

       

 

 

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

tanítási napjai: November 02. és 16., December 07, 14- és 15. 

   ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP  
     Mindenki keresi a maga igazát és a maga igazságát. Az evangéliumi 
példabeszéd asszonya is, aki tudja, hogy Isten végtelenül igazságos és 
végtelenül irgalmas. Tudja azt is és érzi, hogy mindig az igazságnak kell 
győznie, nem a törvénytelenségnek. Tudja, hogy Isten igazságos biránk, 
aki nemcsak meghallgatja imáinkat és kéréseinket, hanem teljesíti is 
azokat, ha kitartóan kérjük. Állandóan kell a kapcsolatot tartani Istennel, 
állandóan kell imádkoznunk.  
     A bíró is ember, de Örök Bíránk Isten. És ha egy ember enged a szűnni nem akaró 
kéréseknek, mennyivel inkább hallgatja meg gyermekei kéréseit és imáit Isten!  
     Magyar történelmünkben is gyakran előfordult az igazságtalanság és 
törvénytelenség erőinek rövid távú győzelme, amikor diktátorok vagy beteg 
politikusok mentek szembe Isten örök törvényeivel: pl. 100 éve 1919-ben ez a rövid 
táv mindössze 133 napig tartott. Időszerű politikai érdekek helyett egyházunk 
püspökeinek és papjainak is az emberek üdvösségét kell szolgálnia napjainkban is, 
amikor minden változik és mindenki változtatni akar: sokan estek bele az örök 
változandóság csapdájába. De Isten örök és változtathatatlan. Isten örök törvényei is 
változtathatatlanok! Ennek hiteles képviselője az Egyház, vagyis mi az Egyház tagjai. 
De hiteles képviselői a missziók is, és a misszionáriusok, ha kell napjainkban is 
életüket áldozzák nemcsak valamiért, hanem Valakiért: azért a Jézus Krisztusért, aki az 
Örök Igazság, Örök Út és Örök Élet. 
     Az Ő példabeszédei mindig közelebb visznek Istenhez, de imáinkban is kérnünk 
kell állandóan Isten segítségét, hogy a Szentlélek irányítsa tetteinket és ha 
meghallgatta kéréseinket, nem feledkezhetünk el Neki hálát adni és kérni továbbra is, 
hogy megmaradhassunk az Ő közelségében és igy földi életünk végén bátran 
állhassunk meg Igazságos Örök Bíránk előtt.      A  m  e  n. 

BOLDOG IV. KÁROLY - 1887. augusztus 17. – 1918. november 11. 
         Utolsó magyar király. Mély vallásosságát Georg Wallis és Domonkos-rendi 
lelkiatyja révén mélyítette el. Emléknapja a Zita hercegnővel való házasságkötésének 
napja, vagyis október 21.  A házasságot és a családot a szentté válás útjának nevezte. 
A Jézus, Mária, József röpima volt életének utolsó mondata. Kitűnt az Oltáriszentség 
iránti tiszteletben. 

SZENT MÓR - Októbet 25. 
        Szent Mór 1000 táján született. Saját feljegyzése szerint István király uralkodása 
elején iskolás gyermek volt a mai Pannonhalmán. 1030 körül az ottani kolostor apátja 
lett, s ebben az időben történhetett a király és Imre herceg nevezetes látogatása, amely 
után 1036-ban a király a pécsi püspökség élére állította. Pécsi püspökként felkarolta a 
káptalani iskolákat, templomokat és kolostorokat létesített. 1070 táján halt meg. IX. 
Piusz pápa 1848-ban hagyta jóvá nyilvános egyházi tiszteletét.  

 
 


