SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSÁNAK ÜNNEPE!
„A keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek,
nyugodalmat lelkemnek.
S ott talállak ó Szűzanya, fájdalomközt bágyadozva,
tör veré át lelkedet!

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCHSZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
2011

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
Telephone: (773) 486-1896
Fax: (773) 486-1902
Email: st.stephen@freemail.hu
Web: http://stephenchurch.org

A Szentföldre látogató zarándokot meghatározhatatlan
érzés keríti hatalmába: nagy élmény a BETLEHEMI barlangban
a jászol helyén ezt olvasni „itt született Jézus Krisztus, a világ Megváltója!” Az Olajfákhegyén letérdelni a szikla előtt, amely tanúja volt Jézus vérizzadásának. Végigjárni a VIA
DOLOROSA 14 állomását és keresni Jézus lába nyomát az ősi köveken.
Szeptember 14-e a SZENT KERESZT felmagasztalásának ünnepe!
Szent Ilona császárnő Jeruzsálemben, a Kálvárián, ásatásokat végeztetett, és megtalálták a három keresztet. A legenda szerint a középső kereszt csodás gyógyulást eredményezett egy haldokló esetében. Majd kezdetét vette „szerte az egész keresztény világban”
a szent kereszt tisztelete.
A kereszt eredetileg a PERZSÁKNÁL büntető eszköz volt. Később a Rómaiak és más
népek is átvették, de mindenhol „CSAK” a nagy gonosztevőket feszítették keresztre. Ez
volt a „legszégyenletesebb” kivégzési mód.
Jézus kereszthalála óta „DRÁGA” jelünk, mert Jézus itt hozta meg számunkra a szabadúlást a gonosztól és nyitott utat az üdvösségre mindannyiunk számára!
Ezért imádkozzuk:”Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot!”
A nagy magyar költövel emeljük meg mi is a kalapunk a kereszt elött:
„Húsz éve elmúlt s gondolatban
Ott repül szánom az éjben
S mit akkor elmúlasztottam,
Megemelem kalapom mélye....” (Krisztus kereszt az erdön c. vers.)
Istenem , te mindenütt jelen vagy, Jézus Krisztusom, Megváltóm, ki oly
közel vagy hozzám szereteteddel, egész napi szőtszórtságom után hazahozom hozzád a szívemet. Nálad vagzok otthon, Istenem és Atyám. A
jóért, amelyet kegyelmeddel cselekedtem, hálát adok neked. Jóságos Istenem, te ajándékoztad ezt nekem. A rosszért, amelyet elkövettem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással, bocsánatodat kérem.
Segíts, hogy jobb legyek!
SZALÉZI SZT. FERENC
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Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
Organist: Mr. Imre Olajos

SZEPTEMBER 11 - ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

SEPT 11

8:30 AM

SEPT 11

10:00 AM

SEPT 18

8:30 AM

SEPT 18

10:00 AM

Miseszándék/Intention

Kéri/ Requested By

(English mass) Parishioners

Fr. Francis Kamp, SVD
Katona Antalné - Anna -

Szt. István Templom hívei
Katona Jenő és Családja

(English mass) Parishioners

Nimmerfroh Károly

Gál Család

Válaszos zsoltár: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk, könyörületre hajlik szíve.
Énekek: 230-1, 230-4, 144, Amazing Grace, 184/B, 360, 190.
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 4th: $ 650.01
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, Szabó Terike, Jacques Yez.

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 was
switch to 8:30 AM. begining with
today.
+Today, after the mass and next Sunday, everyone is welcomed for breakfast.
+On September 18th, after breakfast,
there will be a PARISH COUNCIL
MEETING.
+On September 21st , at 10 AM there
will be a mass and funeral of Gyurosovits Szilvester.
+On September 25th, there will be a
second collection, during the mass,
benefiting the seminarians. Please pray
for seminarians and be generous with
your donations.
+ 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
+Room to rent for 6 months to a ’non
smoking’ lady, starting from October.
For information, please call 773-4749916 or 773-988-1863.
+ Trustworthy, 52 years old, would care
for elderly. If you know anyone, please
contact the office.

OUR HUNGARIAN
KÖZÖSSÉGÜNK
COMMUNITY AND HERITAGE
ÉS MAGYARSÁGUNK
+The Scout Troop, Hungarian School and
+A Cserkész Csapat, Magyar Iskola és a
Folk Dance group invite you on September Bóbita Néptánc Csoport szeretettel vár min11th, to an Ecumenical Worship Service
denkit Szeptember 11-en, az évnyító
(12:30) and Lunch (1:30) , held at the Free ökumenikus szertartásra(12:30) és az azt
8:30-tol lesz.
Hungarian Reformed Church, to kick off
+Ma, a szentmise után és Szeptember 18-án
követő ebédre (1:30), a Szabad Magyar Retheir new school year. Come and support
reggelire várjuk a kedves híveket.
formátus Egyháznál.
Hungarian children's programs in Chicago. +Szeptember 11-én, este 7 töl, a Rajkó
+Szeptembet 18-án, reggeli után, EGYHÁZ+On September 11th, from 7 PM, the
TANÁCS gyűlés lesz.
Magyar Cigányzenekar Budapestről
Rajkó Hungarian Gypsy Orchestra from Bu- előadássa lesz az Old Town School of Folk
+Régi templomtagunk, Gyurosovits Sziveszter
dapest will perform at Old Town School of Music, 4544 N. Lincoln Ave. Chicagoban.
gyászmiséje Szept. 21-én10 órakor lesz temFolk Music, 4544 N. Lincoln Ave, in Chi- +A Magyar Köztársasági Elnök, Dr. PÁL
plomunkban, mise után a temetőben helyezik el
cago.
havmait . Gyurosovits Kató szeretettel hívja és
SCHMITT, Cleveland-be látogat, Szep+On September 18th, on his first visit to
várja régi barátait, ismerőseit a misére és férje
tember 17 és 18-án. Több információ találCleveland, you could have luncheon with
hamvainak végső elhelyezésére.
ható a szórólapon .
Dr. PÁL SCHMITT, president of the Re+Szeptember 25-én, a Szentmisén, második
public of Hungary. If anyone is interested, +A Szentháromság Magyar Templom és
gyűjtés lesz a Szemináriumok javára. Imádkozzunk
közössége SZEPTEMBER 24-en de.11please see the flier.
papjainkért, imádkozzunk papi hivatásokért!
+The Hungarian Holy Trinity Church in kor ad hálát a templom és közösség 105-ik
Jószándékú adományaikat előre is köszönjük.
East Chicago, will celebrate on September évfordülója alkalmából a Mindenható Isten+ Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy ismerőse
nek! Az ünnepségre mindenkit szeretettel
24th, at 11AM, it’s 105 Anniversary.
beteg és szeretnék, hogy Sándor atya meglátogassa, Everybody is welcome to attend.
várnak!
jelentsék be az irodában, vagy hívják a Templo+On September 24th, at 7 PM, there will +Szeptember 24-én, este 7 órától,
be music and dance at our church, with the templomunknál lesz Táncház a Szászka
mot.
Szászka folk band. Tickets will be available együttessel. Jegyek az ajtónál kaphatok.
+Vasárnapra és hétköznapra szentmiséket kérhetat the door.
+Ha szeretne tudni a városunkban történő
nek szeretteik emlékére. Kérjük jelentkezzenek az
+ If you would like to know more about
magyar eseményekről, programokról, a
irodában vagy hívják a templomot.
Hungarian events taking place in our area, www.chicagohungarians.com web oldalon
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
please visit www.chicagohungarians.com
mindenezekről tájékozódhat.
megváltozott, jelentse be az irodába.
for more information!
+Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org
On the 10th anniversary, please remember in
+Októbertől 6 hónapra kiadó szoba ’nem dohányzó
your prayers all the victims of the 9/11 tragedy.
hölgy’ részére. Ha valakit érdekelné, hivja a
következő telefonszámot: 773-474-9916 vagy 773A szeptember 11-ei tragédia 10-ik
988-1863.
évfordulóján, emlékezzünk imáinkban
+52 éves jókedélyű, megbízható személy, szívesen
vállalna idősek ápolását, gondozását. Aki
áldozataira.
tud valamit, kérjük jelentse be az irodába.
TEMPLOMUNK
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt 1/2 10-től, mindenkit hívunk a
közös imádságra.
+Mai vasárnapal kezdve, az angol mise reggel

