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ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH-

“Mindaz, aki e vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, melyet én adok, nem
SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
szomjazik meg soha többé, hanem a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz
2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
2012
benne.” (Jn 4,13-14)
Telephone: (773) 486-1896
Az evangélium egyik gyöngyszeme ez a beszélgetés a szamariai asszonnyal. Jákob kútjánál Jézus az
Fax: (773) 486-1902
egyik leghétköznapibb dologról, a vízről beszél, amely mégis a legkívánatosabb és a leginkább
Email: st.stephen@freemail.hu
életbevágó elem mindazok számára, akik a sivataghoz szoktak. Nekik nem sokat kellett magyaráznia,
Web: http://stephenchurch.org
hogy mit jelent a víz.
A forrásvíz a mi természetes életünket szolgálja, míg az élő víz, amelyről Jézus beszél, az örök életet.
Administrator: Fr. Sándor Siklodi
Ahogy a sivatag is csak egy bőséges esőzés után virágzik ki, ugyanígy a keresztségben elvetett mag is
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
csak akkor sarjadhat ki, ha Isten igéi táplálják bennünk. És akkor a növény növekedni kezd, új hajtásoFinancial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
Organist: Mr. Imre Olajos
kat hoz: fává fejlődik vagy gyönyörű virággá, mert az ige élő vizéből táplálkozik. Ez adja neki az
életet, és tartja is fenn mindörökre.
SZEPTEMBER 16 - 24. ÉVKÖZI VASÁRNAP
“Mindaz, aki e vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, melyet én adok, nem
Nap/Day
Idő/Time
Miseszándék/Intention
Kéri/ Requested By
szomjazik meg soha többé, hanem a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz
benne.”
SEPT 16 10:00 AM
Rigácz Ferenc
Rigász Rózsika és Családja
Jézusnak ezek a szavai mindnyájunkhoz szólnak, akik szomjazunk ezen a világon: azokhoz, akik tudatában vannak lelki szárazságuknak, és érzik a mardosó szomjúságot; és azokhoz is, akik nem látják
Somenek Julia felgyógyulásáért
SEPT 23 10:00 AM
szükségét, hogy merítsenek az igazi élet és az emberiség nagy értékeinek a forrásából.
Ollósi Mária és Szukichs Margit
Jézus lényegében a mai kor minden emberét hívja, amikor megmutatja, hol találhatunk választ a
kérdéseinkre és beteljesülést a vágyainkra.
Válaszos zsoltár: Az Úr színe előtt járok, az élők földjén.
A mi dolgunk tehát az, hogy merítsünk az Ő szavaiból, és hagyjuk, hogy átitasson minket üzenetével.
Mégis hogyan?
Énekek: 221-1, 221-4, 116, 114, 306, 171.
Úgy, hogy újraevangelizáljuk az életünket megvizsgálva azt szavai tükrében, keresve a módot, hogy
úgy gondolkozzunk, mint Jézus, az Ő szívével szeressünk.
MISSION STATEMENT
Minden pillanat, amikor az evangéliumot próbáljuk élni, egy csepp az élő vízből, amelyből Jézus ad
St. Stephen King of Hungary Church serves the spiriinni.
tual needs of all Catholics in our neighborhood,
A szeretet minden megnyilvánulása felebarátaink iránt egy-egy korty ebből a vízből.
Igen, mert ennek az élő és oly értékes víznek az a sajátossága, hogy minden alkalommal feltör szívünkregardless of ethnicity, and also welcome all Hungariben, valahányszor megnyitjuk a többiek szeretetére. Ez a forrás – Isten forrása – annyira lesz bővizű,
ans who want to pray in their language and keep their
amennyire mások szomját oltjuk vele kicsi vagy nagy szeretet-tetteinkkel.
cultural traditions alive!
“Mindaz, aki e vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, melyet én adok, nem
szomjazik meg soha többé, hanem a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz
PARISH COLLECTION
benne.”
September 9th :$ 1042.00
Megértettük tehát, hogy szomjunk csillapításához azt az élő vizet kell ajándékoznunk, amelyet Jézusból Hall renting: $ 1,100.00 Hunyadi Mátyás Cserkészcsapat/
merítünk önmagunkban.
Délvidéki Csoport
Néha elég egy szó vagy mosoly, az együttérzés egy egyszerű jele, hogy ismét eltöltsön minket a teljesPlease support your Parish!
ség, a mély megelégedettség, a kitörő öröm érzése. És ha folytonosan adunk, akkor a békének és az
életnek ez a forrása egyre bővebb vizet fog adni, és nem apad el soha.
In your prayers, please remember these parishioners or relatives and friends of
Van egy másik titok is, amelyet Jézus nyilatkoztatott ki nekünk, egy másik kiapadhatatlan forrás.
parishioners who are sick and in need of God’s healing grace:Mr.&Mrs. Szalai
Amikor ketten vagy hárman egyesülnek az Ő nevében, szeretetével szeretve egymást, Ő közöttük
István, Klapka Mihály, Baksay István, Jurasits János, Vajda Rudi, Szabó Ilonka,
van. Ilyenkor szabadnak, egynek, fénnyel telinek érezzük magunkat, és élő víz forrásai fakadnak
Saller Márta, Molnár János, Katona Jenö,
szívünkben. Jézus ígérete válik így valóra, mert a víz, amely szomjunkat örökre eloltja, tőle ered, aki
itt van közöttünk.
Szabó Terike, Mátyás Károly, Mrs. Maureen Simonyi.

ANNOUNCEMENTS
+We will be praying the rosary every
Sunday morning at 9:30 before
Mass. All are welcome to pray with
us.
+Today, September 16h, after
Mass everybody is welcome for
breakfast, then, there will be a
PARISH COUNCIL MEETING.
+On September 23rd, 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.
+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
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap
a Szentmise előtt 1/2 10-től. Mindenkit
szeretettel hívunk a közös imádságra.
+Ma, Szeptember 16-án, szeretettel
hívunk mindenkit a Szentmise utáni reggelire, reggeli után EGYHÁZTANÁCS
gyűlés lesz.
+Szeptember 23-án,a Szentmisén, második
gyűjtés gyűjtés lesz a Szemináriumok
javára.Támogassuk és imádkozzunk papi
hivatásokért, jószándékú adományaikat előre
is köszönjük.
+Szeretettel gratulálunk Katona
Lászlónak és Mariannának az újszülött
babához!
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, 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 beteg és szeretnék, hogy Sándor atya
meglátogassa, jelentsék be az irodában, vagy
hívják a Templomot.
+Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekinthetik:
www.stephenchurch.org

Szt. István Magyar iskola és Óvoda/ Bóbita Népi Tànccsoport
időpontok a 2012. õszi/téli félévre:
Szeptember 29. November 10.
Október 13.
December 1. Ünnepi óra (Mikulás)
Október 27.
December 15. Ünnepi óra
November 3.
December 16. Karácsonyi ünnepség

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 reques -ted date.
+On October 6th there will be a
mass from 6 PM, than everybody is
invited to attend the Harvest Ball.
+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 templomunk irodájában, vagy hívja a
Templomot.
+Október 6-án lesz az ezévi "Szüreti mulatság" melyre a rendezök mindenkit szerettel
hivnak. Este 6-kor szentmise lesz templomunkban, majd kezdödik az ünnepi
találkozó.
+Ha szeretne tudni a városunkban történő
magyar eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web oldalon

SZENT FERENC SEBEI
Szeráfi Szent Ferenc atyánk a megfeszített Krisztust megtérése első pillanatától haláláig lángoló
áhítattal és tisztelettel követte, s őt szóval és cselekedettel minde-neknek hirdette. 1224. szeptember
14-én pedig a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, midőn Alverna he-gyén imádságba
merült, Krisztus Urunk csodálatos és meglepő módon szenvedésének jegyeit, a szent sebeket szolgájának testében megújította. Szent atyánk alázato-san rejtegette a stigmákat, de őszinte tanúk
bizonyítják, hogy kezein, lábain és oldalán hordozta a be nem gyó-gyuló krisztusi sebeket. A történelem őt tartja az első-nek, aki megkapta testében is Krisztus Urunk sebeit. En-nek az eseménynek
ünneplését XI. Benedek pápa enge-délyezte Rendünk számára. Ünnep: szeptember 17.
SZENT MÁTÉ APOSTOL
Szeptember 21. Szent Máté apostol és evangélista ünne-pe. Kafarnaumban született, vámos
foglalkozásától szó-lította el az Úr, hogy apostola legyen. Evangéliumát zsi-dó nyelven írta.
Keleten hirdette az evangéliumot, a ha-gyomány szerint Etiópiában lett vértanú.

Ó, Jézus, Te mindenkinek egyforma nagylelkűséggel felajánlod
szavadat és tanításodat. Ahogy a magvető nem tesz különbséget a
földre vonatkozóan, hanem egyszerűen mindenütt vet, éppúgy te is
egyformán intézed tanításodat a gazdaghoz, a bölcshöz, a tudatlanhoz, a buzgóhz, a lustához, a bátorhoz éa a gonoszhoz. Megkülönböztetés nélkül beszélsz mindenkihez. Add, Uram, hogy tanításodat figyelemmel halgassam és állandóan eszemben tartsam, s
erővel és bátran megvalósítsam.

