
 

A SZERETET MINDENT LEGYŐZ !   
 
            A   S Z E R E T E T nagyobb a  K Ö T E L E S S É G -nél: ha csak 
KÖTELESSÉGünket teljesítjük és nem  SZERETETből szolgáljuk Istent, csak 
HASZONTALAN SZOLGÁK vagyunk!           (Lk 17,10) 
           AMOR OMNIA VINCIT ! = A SZERETET MINDENT LEGYŐZ ! 
           Napjainkban a SZERETET (Cselekvő-Szeretet) "hiány-cikk!" Manapság a 
ROSSZAK azért ERŐSEK, mert A JÓK GYENGÉK! Kikerülik- és félre teszik az 
emberek /Az Önmagukat Kereszténynek nevező emberek is !/ Jézus-Isteni-Szeretet-
Tanitását /Az Evangéliumot!!!/ és ezáltal félre teszik és kikerülik saját magukat is: nem 
törődnek ÖNMAGUKKAL! Sem a testükkel- sem a lelkükkel! Betegek !!! Mindenféle 
szempontból! Beteg tanítók tanítanak beteg tanítványokat (Beteg- Gyerekeket!): sajnos 
így van megalapozva egy "BETEG MAGYAR JÖVŐ!" és egy "JÖVŐTLEN ORSZÁG- 
NEMZET- ÉS NÉP!" 
           Valami NAGYON HIÁNYZIK, valami NAGYON HIÁNY-CIKK! És ez a valami 
a SZERETET: CSELEKVŐ SZERETET! És ez a valami nem is valami, hanem 
VALAKI: JÉZUS KRISZTUS, aki MAGA A SZERETET! 
 Aki Benne Él: Istenben él és Isten Őbenne! ISTEN MAGA A SZERETET: 1 Jn 4,16. 
            A HIT-ÉVÉBEN kérjük továbbra is azt a Kegyelmet: NÖVELD BENNÜNK A 
HITET (Lk 17,5) de a SZERETETET is Urunk, hogy továbbra is TESTI-LELKI-
EGÉSZSÉGben szolgálhassuk embertársainkat- és Isten- Dicsőségét! 
Kérjük külön is október hónapban a Szt.Olvasó-Királynéját,  hogy valóban TESTI-
LELKI-JÓLÉTnek örvendjünk! 
          Mi kérjük külön MAGYAROK-NAGY-ASSZONYÁNAK közbenjárását (Okt.8.), 
hogy ARADI-MAGYAR-VÉRTANÚINKra emlékezve (Okt.6.) meg tudjunk maradni 
KERESZTÉNYNEK és meg tudjunk maradni MAGYARNAK! 
Kérjük Istent: minden jó-gondolat, -cselekedet és -szándék szerzőjét, hogy amit hívő 
lélekkel kérünk, azt valóban el is nyerjük: szebb keresztény- és szebb magyar jövőt építve 
már itt a földön.              Ámen!  

                 ARADI VÉRTANÚK 

  Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek voltak, akiket 

a szabadságharc bukása után az 1848–49-es szabadságharcban 

játszott szerepük  miatt Aradon végeztek ki. Bár az Aradon 

kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet 

mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom 

honvédtisztet nevezi így. Emlékezzünk és emlékeztessünk! 

 

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

  Oct 5 6:00 PM A Délvidéki Magyarokért 

  Oct 6 10:00AM 
Várfay István               Szt. István Király Templom 

Elhunyt Mátyás Terézia testvéremért         Mátyás Károly  és 

Mária 

 Oct 13 10:00AM Seyler Károly régi MHBK Tag emlékére   A Chicago-i MHBK tagjai 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2013 
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 

  OKTOBER 6 - ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP  

Válaszos zsoltár: Bár hallgatnátok ma Isten szavára,  

                             ,,Népem, ne légy kemény szívű.''  

Énekek: 160, 118, 161, 131, 306, 180A. 

MISSION  STATEMENT 

St. Stephen King of Hungary Church 
serves the spiritual needs of all  
Catholics in our neighborhood,  

regardless of  ethnicity, and also wel-
come all Hungarians who want to pray 

in their language and keep their 
 cultural traditions alive! 

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, Baksay István, Vajda Rudi,Jurasits János,  Saller Márta, Mrs. 

Maureen Simonyi, Mátyás Károly, Somenek Juliska , Szukitch Margit 

PARISH  COLLECTIONS         

September 29th: $ 880.00  
Seminaries coll.:$55.00 /  Maint. collection:$50.00 

Hall renting:$ 800.00 

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 6th, coffee and 

pastries will be served after mass. 

+On October 13h, the MHBK is 

welcoming everyone for breakfast 

and a movie presentation, after 

mass.  

+On October 20th, we’ll com-

memorate the 1956 revolution. 

Mass will be at 11 AM, after mass 

breakfast will be served, followed 

by a program presented by Chi-

cago Hungarian organizations.  

+We are inviting all our 

parishioners and their friends to the 

Elisabeth-Catherine ball, on 

November 16th.  
+We ask all our parishioners to use 

the assigned envelopes from their 

annual envelope packet, for their do-

nations. 

+We ask that if anyone has changed 

their address or phone number to 

please notify the office. 

+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 

+Szűz Anya hónapja van, aki teheti imádkozza a 
rózsafűzért, imáinkban kérjük Szűz Mária 
segítségét és közbenjárását. Kérjük segítse és oltal-
mazza Templomunkat és közösségünket. Rózsa-
fűzért imádkozunk minden vasárnap a Szentmise 
előtt 1/2 10-től. Mindenkit szeretettel hívunk a 
közös imádságra. 
+Ma, Oktober 6-én, szentmise után sütemény és 
kávéra hívjuk a kedves híveket.  
+Oktober 13-án, MHBK uzsonnával egybekötött 
őszi video bemutató lesz, melyre szeretettel hívnak 
mindenkit.  
+Oktober 20-án, az 1956 hőseire emlékezünk. A 

Szentmise, ünnepi bevonulással, 11 ó-kor 
kezdődik. Mise után a Mindszenty teremben 
reggeli lesz, azután a Chicago-i Egyházak, 
Egyesületek, Magyar Iskolák és a Cserkészcsapat 
közös rendezésében és szereplésével rövid 
műsorral emlékezünk 56 hőseire és áldozataira. A 
közös megemlékezésre szeretettel hívunk minden 
magyar testvérünket.  

+Oktober 20-án, 2. gyűjtés lesz a Szentmisén-
Propogation of the Faith. 
+Oktober 27-én,  sütemény és kávé lesz a Szent-
mise után. A Pénzügyi Bizottság gyűlésére kérjük 
a tagok pontos megjelenését. 
+November 16– án, lesz az évi nagy ERZSÉBET 

-KATALIN zenés vacsora, bál. Élő zene a TESÓK 
együttessel, kitűnő vacsorával. Előtte, 6 ó-kor lesz 
Szentmise 
+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik 
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefon-száma 
megváltozott, jelentse be az irodába.  

+Aki szeretné, hogy gyereke jövőre Elsőáldozó legyen, kérjük jelentse 

igényét minél előbb az irodában, a  felkészítők hamarosan kezdődnek. 

 

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 
 

+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, 

  MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
Aki szeretné Templomunk Mindszenty ter-

mét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze 
szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt 
templomunk irodájában, vagy hívja a Tem-

plomot. 
+Ha szeretne tudni a városunkban történő  
magyar eseményekről, programokról, a 
www.chicagohungarians.com web oldalon  
mindenezekről tájékozódhat. 

    A  Szt. István Magyar Iskola időpontok a 2013.  

őszi/téli félévre: 

   3.  Október 12.  

   4.  Október 26.  

   5.  November 9.  
 

6.  November 23.  

7.  December 7.      

8.  December 14.   

9.  December15.                       
              Karácsonyi ünnepség  

    Hungarian-American author Margit Liesche will appear in Chicago at    
two events discussing Triptych, her compelling new novel which paints por-
traits of two sets of mothers and daughters:  the first, caught up in the bru-
talities of the 1956 Hungarian Revolution, and the second, in 1980s Chicago, 
dealing with the lingering effects of the Revolution and trail of secrets left 
behind. 

- October 22, 7 p.m. in Winnetka at The Book Stall  http://www.thebookstall.com ;  
- October 25, 7 p.m. in Lincoln Park at The Book Cellar  http://www.bookcellarinc.com 

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 re-

quested date. 
+If you would like to know more 
about Hungarian events taking place 
in our area, please visit 
chicagohungarians.com 

The hungarian movie “The Notebook”(A Nagy Füzet), directed by János Szász, 

will be presented at the 49th Chicago International Film Festival, at the AMC 

River East 21, 322 E, Illinois St., on Thursday, October 17th, at 2:00 PM,  

Friday, October 18th, at 5:45 PM and Saturday, October 19th at 6:15 PM.  

For tickets, call 312-683-0121x 103 or visit the web, at chicagofilmfestival.com 

http://www.stephenchurch.org
http://www.thebookstall.com/
http://www.bookcellarinc.com/
chicagofilmfestival.com

