
  ASSISI SZENT FERENC ÜNNEPE! (Okt. 4-én) 
 

      Ferenc olyan családból származott, amelynek érdeklődése 

középpontjában az anyagi jólét és gyarapodás állt. Atya, Pietro 

Bernardone posztókereskedő, Assisi leggazdagabb embere. Berdone 

nem sokat törődött azzal, hogy fia iskolába járjon, latinul és franciául 

ezért csupán hibásan tudott beszélni. Innen érthető, hogy - a jóléti sorú 

gyermek - a pénzzel tékozlóan bánt és barátai körében számlálatlanul 

szórt atyja aranyait. 

       Ferenc, mielőtt mások megújulásának eszköze lett volna 

rádöbbent - hogy először magát kell megújítania. A világfi Ferencet 

egy betegség rádöbbentette arra , hogy eddig mennyire léha életet élt. 

       Eljött Ferenc életében az az óra, amikor nem kerülhette el a világgal és saját apjával 

való összeütközést. Az egyik napon - minden búcsúzás nélkül - egy lóval és egy vég 

posztóval eltűnt az atyai házból. Atyja keresésére indult, miután megtalálta, hazahurcolta és 

bezárta a pincébe, ahonnan a cselédek szabadították ki. Bernardone feljelentést tett 

"megtévedt fia" ellen. Először a városi tanácshoz, majd a püspökhöz fordult. A tárgyalás 

meghökkentő módon zárult: Ferenc miután mindent ledobott magáról és a püspök lába elé 

tette, így kiáltott:"Halljátok Mindnyájan! Örömmel adom vissza atyámnak azt, ami az övé, 

nemcsak a pénzét, hanem a ruhákat is. Mostantól fogva nem azt akarom mondani:"atyám, 

Bernardone", hanem:"Miatyánk, aki a mennyekben vagy!" 

      Ezzel Ferenc elhagyta a világot, hogy egyedül Istennek szolgáljon. Eleinte ez a szolgálat 

abból állt, hogy helyreállította a környék összedölöfélben lévő templomait és kápolnáit. 

Szent Bonaventura írta róla:"Miként Ferenc három templomot helyreállított, úgy kellett 

ennek a szent embernek vezetése mellett Isten Egyházának is megújulnia!" 

      Lk. evangéliumának 9,3-5 fejezete inspirálok hatott Ferencre, úgy érezte, hogy az 

üzenet Neki szól, és felkiáltott:"Ez az, amit keresek!" és ezzel szó szerint kezdte 

megvalósítani a hallottakat. Mezítláb, kötéllel a derekán, szürkés-barna "ruhában" vándorolt 

a vidéken, és prédikált...... 

      Eredetisége és hite ellenállhatatlan vonzóerő volt. Hamarosan mások is csatlakoztak 

hozzá. 

      Rendjét a XIII.ik században III. Incze pp. hagyta jóvá, mely gyorsan terjedt, hiszen az 

emberek éheztek erre az életformára. 

       1226 október 3-án megáldotta testvéreit, felolvastatta "Jézus búcsúbeszédét" és még 

egyszer átnyújtott a jelenlevőknek egy-egy falat kenyeret. Majd megkérte őket, hogy 

vetkőztessék le, és fektessék le a puszta földre, azt akarta, hogy végső szegénység legyen a 

halotti ruhája..... 

       Szent Ferenc ünnepét az Egyház október 4-én tartja! 

       Kérjük - a mai nyomorokkal küzdő világunk számára - Szent Ferenc közbenjárását! 

Válaszos zsoltár:  Isten kedves szölöje, az ö választott népe. 

 Énekek:  226-1, 226-5-6, 142, 264,  306, 284. 
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OKTÓBER 2-  ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 

PARISH  

  COLLECTION:            

  September 25th: $ 1646 .01 

Seminary collection: $ 142.00 

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

OCT 1 6 PM A délvidéki magyarokért               H.A.R.D.  

OCT 2 8:30 AM (English mass) Parishioners 

OCT 2 10:00 AM 
 Fr. Francis Kamp SVD              Kismártoni Család  

    Kolonits György                         Kolonits Olga 

OCT 9 8:30 AM (English mass) Parishioners 

OCT 9 10:00 AM 
Dr. Kajtsa Sándorné    Dr. Bogdán József és Családja 

     Kolonits György                 Kolonits Olga 

MISSION  STATEMENT 

St. Stephen King of Hungary Church serves the spiritual 

needs of all Catholics in our neighborhood, regardless of eth-

nicity, and also welcome all Hungarians 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.. 

+Today, October 2nd after the mass, 

we’ll celebrate Butkovich Adele’s 

90th birthday. Happy Birthday and 

thank you for your dedicated work 

over the decades! 

+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. 

+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. 

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

van.  

+Ma, Október 2-án a szentmise után köszöntjük 

Adélka testvérünket, születése 90-ik évfordúlója 

alkalmából egy közös reggeli keretében. Adélka 

templomunk "kitart és hüséges" munkása volt 

hosszú évtezedeken át. Isten éltesse!  

+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 

Szentmise bevonulással 11 ó-kor kezdődik. 

Mise után uzsonna, azután az Egyházak és 

Egyesületek közös rendezésében, bemutatjuk 

a Szabadság , szerelem c. magyar filmet.  
+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 megláto-

gassa, 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.  

+Templomunk  eseményeit és a fényképeket 

megtekinthetik: www.stephenchurch.org 

 

 

 

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. 

KÖZÖSSÉGÜNK  

ÉS MAGYARSÁGUNK 

+ Az Ukrán bazilikában kiállitás nyilik okto-

ber 1-én, amikoris megtekinthetö az ún. Tur-

ini lepel másolata. A kiállitás mergtekinthetö 

hétfötöl péntekig d.u.5 -9 között. Szobaton és 

vasárnap du. 2-töl 5-ig. Nagyon nyomatéko-

san Kedves Mindannyiotok figyelmébe 

ajánlom a lehetöséget.(Cim: Oakley Blvd és 

a Rice találkozásánál). 

+Október l6-án tartja templomunknál az 
MHBK. Chicagói csoportja évi ünnepségét 
film-vetitéssel egybekötve. Szeretettel várja a 
rendezöség a tagokat, ismerösöket, barátokat. 

+Ha szeretne tudni a városunkban történő mag-

yar eseményekről, programokról, a 

www.chicagohungarians.com web oldalon 

mindenezekről tájékozódhat. 

OUR HUNGARIAN  

COMMUNITY AND HERITAGE 
+On the occasion of the 50th anniversary, 

the Parish of St. Nicholas Ukrainian Greek 

Catholic Cathedral will have  the privilege 

of exhibiting the ninth authentic copy or the 

Shroud of Turin sanctioned by the Vatican 

from October 1st to November 21st, 2011. 

Visitation will be from Monday thru Friday 

from 5 PM to 9 PM and Saturday and Sun-

day from  2 PM to 5 PM. 

+On October 16th, the MHBK is welcom-

ing everyone for a movie presentation, after  

mass. 

+If you would like to know more about 

Hungarian events taking place in our area, 

please visit www.chicagohungarians.com  

for more information! 

" Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges anyja, magyarok Nagyasszonya, Szentséges 

Szűz Mária! Emlékezzél meg örökségedről , amelyet hű szolgád, első királyunk és 

apostolunk, Szent István neked felajánlott és végrendeletében reád hagyott. Tekints 

kegyes arccal országodra, és dicső érdemekkel légy szószólónk és közbenjárónk 

Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Könyörgünk Nagyasszonyunk 

magyar hazánk vezetőiért, hogy a Szentlélek ajándékai által fel-

világosítva megismerjék az igazságot, megbüntessék a gonoszt és 

védelmezzék az igazat. Légy minden bajos ügyünkben szószólónk 

Szent Fiadnál, hogy az ő akarata szerint rendezzük életünket, és 

téged Nagyasszonyunknak, különös pártfogónknak valljunk és tisz-

teljünk életünknek minden napján." 
                                                                                          Eszterházy Pál nándor könyörgése 
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