
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 before 

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. 

HÁZASSÁG MODEL! 

         A házasság eszménye és gyakorlat között egyre nyilvánvalóbb a különbség. Ez 

különbség értelmezhető úgy is, mint a gyakorlat elhajlása az eszménytől, de úgy is, 

mint az eszmény lemaradása az adott körülményektől. Ez utóbbi esetben az emberek 

nem azért vetik a házasság igazi eszményét és eddigi kereteit, mert gátlástalanok, 

hanem mert az eddigi keretek már nem értelmesek számukra és már nem használhatók. 

          Közismert kifejezés, hogy a "Család a társadalom alapsejtje!" és ez a felfogás 

úgy tekintette a Családot, mint egy miniatűr társadalmat. Ez ma már felbomlani 

látszik. 

          Ha kinyilatkoztatásban keressük a választ a házasságproblémájára, akkor 

találunk olyan szövegeket is, amelyek a házasság általunk ismert formájára ad választ. 

Azonban nem szabad felednünk, hogy Jézusnak meg van a válasza, amit a mai ember 

nem akar elfogadni, mint elirányító választ. Ezért apellál ellen és tiltakozik a 

hagyományos formák ellen, és felváltja minden modern elgondozással és 

kivitelezéssel. 

           Ezért a jövő házassági modelljét teljeséggel meghatározni nem lehet. De talán 

annyit meg lehet máris állapítani, hogy a fejlődés útja nem az egyre bonyolultabb 

házassági modell felé, hanem inkább az alap-reláció mind egyszerűbb és tisztább meg-

valósítása felé tart. 

           Hogy a férfi és nő kapcsolata nem két ember szerződéses viszonya, hanem sok-

kal inkább meghatározott terve, nem is kell bizonyítani, de be kell tartani az alapvető 

isteni szabályokat:"Ezért elhagyja apját és anyát..." 

Bízzunk Istenben ránk vonatkozó terveiben! 

Válaszos zsoltár: Életünknek minden napját, Isten áldása kísérje!  

Énekek: 226-1, 226-5-6, 142, 143, 306, 285. 

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: Fr. Sándor Siklodi 

Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

OKTÓBER 6 & 7 - 27.  ÉVKÖZI  VASÁRNAP  
2012 OKTÓBER. 11 - 2013 NOVEMBER 24 A HIT ÉVE   

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

OCT 6 6:00PM  Somenek Julia felgyógyulásáért  Ollósi Mária és Szukichs Margit 

OCT 7 10:00AM         Simovic Margit                        Simovic család 

OCT 14 10:00AM           Maglódi József                 Farkas László testvér 

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         

September 30th :$ 766.00                  Seminaries coll. $ 25.00                            

Please support your Parish!   



ANNOUNCEMENTS  

+We will be praying the rosary 

every Sunday morning at 9:30 be-

fore Mass. All are welcome to 

pray with us. 

+Today,  October 7th, everybody 

is invited for breakfast, after 

Mass. 

+On October 14th,  after Mass, 

the MHBK is welcoming every-

one for breakfast and a movie 

presentation. 

+On 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. 

+If you would like Father Siklodi 

to visit you or a loved one who is 

ill, please call the office. 

+We ask that if anyone has 

changed their address or phone 

number to please notify the office. 

HIRDETÉSEK 

+Október, a Rózsafűzér hónapja. Mindenkit hívunk 

közös imádságunkra, amely minden vasárnap 1/2 10-

kor kezdődik. Kérjük a Szűz Anya segítségét és ol-

talmát közösségünkre és saját életünkre. 

+Ma, Október 7-én Szentmise után reggelire hívjuk 

a kedves híveket. 

+Október 14-én M.H.B.K. videó bemutató reg-

gelivel egybekötve. Mindenkit szeretettel várnak. 

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

MISE 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 

megemlékező beszéd után felesketi az új magyar ál-

lampolgárokat. Mindenkit szeretettel hívunk és 

várunk a megemlékező napra. 

+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma meg-

változott, jelentse be az irodába. 

+Vasárnapra és hétköznapra szentmiséket kérhetnek 

szeretteik emlékére. Kérjük jelentkezzenek az 

irodában vagy hívják a templomot. 

+ Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy ismerőse be-

teg és szeretnék, hogy Sándor atya meglátogassa, 

jelentsék be az irodában, vagy hívják a Templomot.  

Szt. István Magyar iskola és Óvoda/ Bóbita Népi Tànccsoport  

 időpontok a 2012. őszi/téli félévre: 
                                November 10.  

  Október 13.          December 1.  Ünnepi óra (Mikulás)  

  Október 27.          December 15. Ünnepi óra  

  November 3.         December 16. Karácsonyi ünnepség 

   

Hálásan köszönetem fejezem ki a templom híveinek, barátaimnak a 

megémlékező lapokért, köszönöm , hogy imáikban megemlékeznek rólam. 

Mindenkit köszöntök: Katona Jenő 

Szt. István Magyar iskola és Óvoda/ Bóbita Népi Tànccsoport  

 időpontok a 2012. őszi/téli félévre: 
                                November 10.  

  Október 13.          December 1.  Ünnepi óra (Mikulás)  

  Október 27.          December 15. Ünnepi óra  

  November 3.         December 16. Karácsonyi ünnepség 

   

Reményik Sándor: Valaki értem imádkozott 

Mikor a bűntől meggyötörten 

A lelkem terheket hordozott, 

Egyszer csak könnyebb lett a terhem, 

Valaki értem imádkozott. 

 

Valaki értem imádkozott. 

Talán apám, anyám régen? 

+Az Egyháztanács és Pénzügyi Bizottság közös gyűlést tart szombaton, 

október 13-án, d.u. 1 órakor. Kérjük a tagok pontos megjelenését. 
+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 

SZENTOLVASÓ (= RÓZSAFÜZÉR) KIRÁLYNŐJE 

Bár ebben az évben – október 7-én – liturgikus ünneplé-se elmarad, de a közkedvelt 

imádság miatt az ünnep tör-ténetét megemlítjük. Szent V. Pius pápa rendelte ezt az ün-

nepet a törökök felett Lepantónál (1571) aratott si-keres tengeri csata emlékére. A 

győzelmet a rózsafüzér-imádkozás által a Boldogságos Szűznek tulajdonította. 

 

SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA,  

MAGYARORSZÁG FŐPÁTRÓNÁJA 

Hazánk és népünk egy évezreden keresztül érezte az Istenanya különleges pártfogását. 

Ezért adunk hálát ok-tóber 8-án, hétfőn és ezt kérjük tovabbra is. 

 

FERENCES VÉRTANÚK 

Október 10-én, szerdán ünnepeljük Szent Dániel és vér-tanú társait. 1227-ben hét fe-

rences testvér – köztük Angelus testvér is – Marokkóba utazott az Evangélium hir-

detésére. Vezetőjük a kalabriai Dániel volt. Előbb itáliai kereskedőknek, majd útközben 

mohamedánoknak is hir-dették a keresztény hitet. Az ellenség elfogta őket, s mivel 

hitüket nem akarták megtagadni, lefejezték őket. Testüket meggyalázták, de istenfélő 

emberek összegyűj-tötték ereklyéjüket és Ceutában eltemették. 

Talán más is, aki szeret, 

Jó barátom vagy testvérem. 

 

Én nem tudom, de áldom Istent, 

Ki nékem megváltást hozott, 

És azt, aki értem csak 

Egyszer is imádkozott. 

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

