
 

 

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 6th, 13th and 
20th - Coffee and pastries will 
be served 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.  
+ 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, Október 6., 13. és 20.- Szentmise után 
sütemény és kávé lesz a kedves híveknek. 
+ Október 12. d. u. 6 órától, a Borozda Táncegyüttes  
táncházat rendez a Szabad Református Egyháznál, 
amelyen a Vajdasági FOKOS ZENEKAR fog zenélni. 
Szeretettel hívnak és várnak mindenkit. 
+ 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. 
+ 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: Bár hallgatnátok ma Isten szavára,   

                                  ,,Népem, ne légy kemény szívű.'' 

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  

September 29th :$ 2,354.00 

Please support your Parish!   

May God bless your generosity! 

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

  Oct 6 10:00AM 
István Várfay és          Szt. István Templom hívei 

Adel Butkovich    

  Oct 13 10:00AM Templomunk betegeiért  

OKTÓBER 6 - ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP  
27th 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,  
     Nobody makes money easily. Getting rich doesn't happen without sac-
rifice or effort. If you want to increase your bank balance, you have to 
invest time, property and yourself! 
    Nothing comes easy! 
    Today, the apostles ask Jesus to increase their faith. They want to be-
lieve more and doubt less. Jesus challenges them to trust in Him and to 
simply get work, in prayer! 
The disciples want an easy solution. Jesus is telling them, quick fixes and easy paths to 
faith do not exist. They have to walk His path daily and make the necessary sacrifices, 
in prayer. 
    Our spiritual wealth does not come overnight. It develops and sustains throughout the 
whole of our lives to measure that we invest time, effort and heart in the serious project 
of prayer! 
We all may say “a prayer” occasionally, when we think about it. We all may pray when 
we are in need. But this will not make us spiritually rich or faith filled. 
     If we want our faith to increase, we have to immerse our whole lives in prayer. 
Prayer has to have discipline in the same way our spending and saving of money re-
quires discipline. The amount of time we give to prayer, determines how our faith will 
grow. 
    There are many ways to think about prayer and there are many ways to pray. The im-
portant thing is that We Do It! 
    Small investments of time in the person of Jesus: little phrases from the bible, re-
peated as we work, the name of Jesus said intentionally as we walk or exercise. These 
are small but valuable prayers. 
Time in silence looking at Jesus in a picture, looking at Him on the cross, holding the 
rosary in our pocket throughout the day. They are small investments with a big yield of 
faith. 
Prayer cannot be a hobby or an obligation or a tool. 
    Prayer has to become our life, in the same way, Jesus has to become our life. 
    As the weather changes now and we move into cooler days, make a change in your 
prayer, however small. The winter will pass more easily, if we live it with Christ! 
 

A SZENTOLVASÓ HÓNAPJA 
     VI. Pál pápa szavaival élve: „Ez az imádság nemcsak NEM ellenkezik a liturgiával, 
hanem segíti, hiszen jól bevezeti és visszhangozza azt, amikor hozzájárul ahhoz, hogy a 
liturgiát a bensőséges részesedés teljességében éljék át, és a mindennapi életben 
megteremjék gyümölcseit.” 
     Mária Fatimában a következőt kéri: „Imádkozzátok a rózsafüzért, hogy 
kieszközöljétek a békét”! Most ebben a békétlen, zűrzavarokkal teli világban különösen 
is kérnünk kell Istentől a béke ajándékát. Szentatyánk és elődei is úgy ajánlják a 
rózsafüzért, mint a békéért szóló imát. Fatimában maga a Szűzanya is ezt teszi. A rózsa-
füzér újrafelfedezése azt jelenti, hogy elmerülünk Krisztus misztériumának  
 
szemlélésében, aki „a mi békénk”, mert amint a Szentírásban azt olvassuk „a két népet 
eggyé tette és a közéjük emelt válaszfalat ledöntötte, tudniillik az ellenségeskedést” (Ef. 
2,14). 
     A hét különböző napjain (hétfőtől vasárnapig) Jézus és Mária életéről 
elmélkedhetünk, imádkozva az Örvendetes rózsafüzér, a Világosság rózsafüzér, a 
Fájdalmas rózsafüzér és a Dicsőséges rózsafüzér titkait. 
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  ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP  
     Tegyük azt, amiben hiszünk, és higgyünk abban, amit teszünk! Ez a 
mai evangéliumi tanítás lényege. Hittel kell szolgálnom Istent és hittel 
kell elfogadnom Őt Uramnak és Gazdámnak. A "hitetlen" embernek nincs 
Istene és nincs Gazdája. A hitetlen ember "Gazdátlan!" Tegyük a jót és 
higgyünk abban, hogy jót tenni jó!     Higgyünk a szeretet győzelmében! 
Ámor omnia vincit! A szeretet mindent legyőz! Sajnos napjainkban a cselekvő szeretet 
hiánycikk. Manapság a rosszak azért erősek, mert a jók gyengék. Jézus 
szeretettanítását, az evangéliumot kikerülik és félre teszik az emberek. Ha mi is ezt 
tesszük, félre tesszük és kikerüljük önmagunkat is! Többet kellene önmagunkkal is 
törődnünk! Az apostolokhoz hasonlóan többet kellene kérnünk Istentől: "Növeld 
bennünk a hitet!" (Lk 17,10). De növeld bennünk a szeretetet is! 
     Kérjük most október hónapban Rózsafüzér Királynőjének, Magyarok Nagy 
Asszonyának közbenjárását, hogy aradi-magyar-vértanúinkra emlékezve tudjunk 
megmaradni Krisztust követő kereszténynek és tudjunk megmaradni magyarnak! 
Tudjuk tenni azt, amiben hiszünk és tudjunk hinni abban, amit teszünk. Kérjük Istent, 
minden jó gondolat-, cselekedet- és szándék szerzőjét, hogy amit hivő lélekkel kérünk, 
azt valóban el is nyerjük, hogy szebb keresztény és szebb magyar jövőt építve itt a 
földön elnyerjük örök boldogságunkat a mennyben.     A  m  e  n. 

MÁRIA-ÜNNEP 
      Október 7-én, hétfőn ünnepeljük Szentolvasó (Rózsa-füzér) Királynőjét. V. Piusz 
pápa rendelte el ezt az ünnepet 1571-ben a török fölött aratott lepantói győzelem 
emlékére. A hétköznapi szentmisék után egy-egy rózsa-füzér titok felett elmélkedünk 
és közösen imádkozunk. Vasárnapi szentmiséink előtt is imádkozzuk a rózsa-füzért. 
Tegyük meg mi is egyénileg vagy családi körben. 

SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA,  
MAGYARORSZÁG FŐPÁTRONÁJA - Október 8. 

      Magyarok Nagyasszonya, Szűz Mária egyik elnevezése, amely kifejezi különleges 
kapcsolatát Magyarországgal. A magyarok szoros kötődése Máriához és az ünnep 
eredete Szent István királyhoz kapcsolódik, aki utód nélkül maradva 1038. augusztus 
15-én, Nagyboldogasszony napján, halálos ágyán ajánlotta fel Magyarországot Szűz 
Máriának. 1896-ban, az ország fennállásának ezredik évében engedélyezte ezt az 
ünnepet XIII. Leó pápa Magyarország számára. Először október második vasárnapján 
ülték, majd Szent X. Piusz pápa október 8-ára tette át az ünnepet. 

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! 


