
OUR HUNGARIAN  

COMMUNITY AND HERITAGE 

 

+If you would like to rent the 

Mindszenty 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 termét 

rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze szán-

dékát legalább 3 héttel az esemény előtt tem-

plomunk irodájában, vagy hívja a Templomot. 

+Ha szeretne tudni a városunkban történő  

magyar eseményekről, programokról, a 

www.chicagohungarians.com web oldalon  
mindenezekről tájékozódhat. 

      Kedves Szent István Templom Hívei! 

                                Kedves Barátok és Ismerősök!  

 

           "Mi búcsúzunk és elmegyünk, a mi időnk lejárt!" - hajdan így búc-

súztak a ballagó diákok az éretségezés után! 

           Az én időm is lejárt - bár rövidnek bizonyult köztetek! mégis 

meghajtom fejem az isteni Gondviselés előtt, Aki "görbe betűkkel" írja az 

életünket, de mégis egyenes, amit ír! 

            Köszönöm, hogy ezelőtt két évvel befogadtatok és szívesen látta-

tok körötökben. Sok kedves élményben részesítettek. Jó volt Veletek lennem és együtt 

küzdeni a sok "hétköznapi baj" ellen, illetve keresni a megoldási lehetőségeket. 

            Azonban úgy érzem, hogy mégis ott a helyem, ahol 25 évet eltöltöttem. Azok a 

hívek is megérdemlik, hogy  - Isten akarata alapján - újra magyar imádságot halljanak, 

amiért annyit küzdöttek. Nehéz volt és sokszor reménytelen volt a harc, de talán most 

azt mondhatnám, hogy Isten meghallgatta imádságukat. 

            Én magam vegyes érzelmekkel térek vissza a - volt - közösségbe, mert nem tu-

dom, hogy mi vár rám, ahogy ide is szorongva jöttem, mert nem tudtam, hogy milyen 

kihívások várnak. 

            Kérlek imádkozzatok értem és a Szent Imre közösségért, hogy "magunkra" talál-

junk újra! Magam is ígérem, hogy Mindannyiatokat imáimba zárlak és remélem, hogy 

"alkalom-szerűen" néha találkozunk! 

             Isten áldjon és kérlek: - ahogy Reményik írja - a templomot és az iskolát ne 

hagyjátok! 

Válaszos zsoltár:Kegyes szemed legyen rajtunk,  

                                                                  tebenned van bizodalmunk. 

Énekek: 229 1-2, 229-5-6, 122, 120, 143, 306, 284. 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 
 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2012 
Telephone: (773) 486-1896 

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Nicholas Desmond 

Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

OKTÓBER 21- 29.  ÉVKÖZI  VASÁRNAP  

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

OCT 21 11:00AM 1956-os FORRADALOM HŐSEIÉRT 

OCT 28 10:00AM  Butkovich Adél      Szt. Erzsébet Oltáregylet     

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, Szabó Ilonka, Saller Márta, Molnár János, Katona 

Jenö, Mátyás Károly, Mrs. Maureen Simonyi. 

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! 

PARISH  COLLECTION         

October 14th :$ 918.00        

Please support your Parish!   



ANNOUNCEMENTS  

+We will be praying the rosary 

every Sunday morning at 9:30 

before Mass. All are welcome to 

pray with us. 

+Today, October 21st, Mass 

will be at 11A.M. and will be 

followed by breakfast. For the 

anniversary of the Hungarian 

revolution, we will have the 

Consul General of Hungary 

from New York as a guest 

speaker. 

+Today, October 21st, there 

will be a second collection for 

Propagation of Faith. 

+On October 28th, coffee and 

pastries will be served after the 

mass. 

+We are inviting all our  

parishioners and their friends to 

the Elisabeth-Catherine ball, on 

November 17th. 

+We will be collecting this year 

again non-perishables food 

items up to Thanksgiving, that 

we’ll be taken to the food pan-

try, at St. Aloysius church. 

+We ask that if anyone has 

changed their address or phone 

number to please notify the of-

fice. 

+For mass intentions, please call 

or stop by the office. 

+To learn more about our 

events,  please visit our website 

at www.stephenchurch.org 

 

 

HIRDETÉSEK 

+Október, a Rózsafűzér hónapja. Mindenkit hívunk 

közös imádságunkra, amely minden vasárnap 1/2 10-

kor kezdődik. Kérjük a Szűz Anya segítségét és  

oltalmát közösségünkre és saját életünkre. 

+Ma, Október 21-én, 1956 hőseire emlékezünk. 

SZENTMISE 11:00 AM Szeretettel hívunk MINDEN 

EGYESÜLETET az ünnepi bevonulásra. Reggeli után 

rövid programmal emlékezünk 56 áldozataira. Ünnepi 

szónokunk a New York-i Főkozul Úr lesz, a megem-

lékező beszéd után felesketi az új magyar állampol-

gárokat. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a 

megemlékező napra. 

+Ma, Október 21-én, második gyűjtés lesz - Missziós 

vasárnap. 

+A Pénzügyi Bizottság gyűlést tart szombaton,  

október 27-én, d.u. 1 órakor. Kérjük a tagok pontos 

megjelenését. 
+Október 28-án,  Szentmise után kávéra és sütemé-

nyre hívjuk a kedves híveket. 

+November 17– én, lesz a hagyományos ERZSÉBET-

KATALIN zenés vacsora, bál. 6 ó-kor Szentmise,  

azután tálaljuk a vacsorát. Részletek a szórólapon  

olvashatók, hozza magával barátait, ismerőseit és  

jelentkezzünk minél hamarabb! Sorsoláshoz  

ajándéktárgyakat hálásan elfogadunk!  

+Ebben az évben is elkezdjük - Thanksgiving-ig - az 

ételgyűjtést a rászorulók javára. Kérjük, hogy nemrom-

landó dolgokat hozzanak és a bejáratnál található do-

bozban helyezzék el. Az összegyűjtött adomány Fr. 

Nick templomához visszük át. Isten fizesse meg 

jószándékú adományaikat! 

+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma meg-

változott, jelentse be az irodába. 

+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik em-

lékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában vagy hívják 

a templomot. 

 

+Templomunk eseményeit és a fényképeket  meg-

Szt. István Magyar iskola és Óvoda/ Bóbita Népi Tànccsoport  

időpontok a 2012. őszi/téli félévre: 

 Október 27.        December 1.  Ünnepi óra (Mikulás )     

 November 3.        December 15. Ünnepi óra         

 November 10.      December 16. Karácsonyi ünnepség 

+Templomunk minden önkéntes dolgozójának a szabályzat szerint, kötelező részt 

venni a’’virtus” programon. Ezért, külön a templomunk önkéntesei részére, november 

10-én, d.u. 130-tol, a Szt. Aloysius templomnál tartanak egy ilyen programot. A követ-

kező web link-en lehet bejelentkezni https://www.virtusonline.org/virtus/

reg_list2.cfm?theme=0 

+Gyermekek és idősek gondozását vállalnám bentlakással is, amennyiben erre szükség 

van. Kérem hívjanak bármikor a 312-607-2268-as számon. 

MISSZIÓS VASÁRNAP 2012-  Seregély István nyugalmazott egri érsek 
     Missziós vasárnap van. A II. vatikáni zsinat vallásszabadságról szóló dekrétuma 

kijelenti, hogy minden embert megillet a saját életét irányító világnézeti, vallási meggyő- 

ződés szabadsága. Mintha megtorpant volna a világmissziók lelkesedése. Talán mindegy, 

hogy ki és hogyan rendezi be egyetlen és újra nem kezdhető életét? Akkor minek vesződni 

az evangélium hirdetésével a világban?Az a tény, hogy Jézus Krisztus bot, erszény és két 

saru nélkül küldte tanítványait az evangélium hirdetésére a világba, soha nem adott hatal-

mat, anyagi lehetőséget és a kényelmes élet ígéretét az örök élet útjának elfogadtatására. 

Isten szabadnak teremtette az embert. Keresztény is csak önként és szabadon léphet 

Krisztus szolgálatára. (…)A misszió az egész Egyház állandó feladata. A valóban Krisztust 

meggyőződésből követő lelkiség formája: az imával, áldozattal (ha kell, életáldozattal) és 

mindent adó szeretettel végzett küldetésünk.  

     A misszió a pápa és a munkáját ebben segítő Hitterjesztési Kongregáció irányítása alatt 

áll. Mint minden feladat ezen a világon, embereket igényel. Általában papi, szerzetesi és 

világi meghívottak (orvos, mérnök, tanító, ápoló, stb.) képzett életét. Az is tény, hogy 

ennek az anyagi világnak velejárója, miszerint a missziónak van anyagi feltétele. A 

missziós állomások, iskolák, kórházak, építkezések anyagi alapot igényelnek. Szerzetes-

rendek rendelkeznek missziós tagozattal (jezsuiták, ferencesek). Külön szerzetesrendek is 

alakultak a missziós szolgálatra (az Isteni Ige Társasága). Világi fiatalok és idősebb keresz-

tények is elfogadhatják ezt a hivatást. Vagy időlegesen, vagy véglegesen missziós külde-

tést vállalhatnak. Ugyanakkor mindnyájunk kötelessége imával és anyagi áldozattal támo-

gatni a missziók ügyét. (…)Ezt szolgálja a missziós vasárnap imája és a perselygyűjtés. 

Szükséges, hogy újra magunkénak érezzük az evangélium terjesztésének ügyét. Hála 

Istennek, már nagy a milliárdos Egyház, és a sok kicsi sokra megy. Egészítsük ki napi 

imánkat egy-egy fohásszal a missziókért, és szánjunk adományt a missziók támogatására.    

 

https://www.virtusonline.org/virtus/reg_list2.cfm?theme=0
https://www.virtusonline.org/virtus/reg_list2.cfm?theme=0

