
Uram, segÍts, hogy helyesen tudjam beosztani az időmet ! Add, hogy 

biztosan érezzem, mely ügyem nem tűr halasztást.Segíts, hogy mindig 

időt találjak a szellemi, lelki feltöltődésre is. Kérlek, segíts, hogy 

minden esetben a lehető legjobban készülhessek föl az éppen előttem 

álló feladatra! Add meg Uram, a kegyelmet, hogy akivel csak 

találkozom, arra úgy tudjak odafigyelni, és úgy tudjak neki segíteni, 

mintha Téged: hallgatnálak és Neked segítenék! 

SZENT GELLÉRT ÜNNEPE! (Szeptember 24) 

 

          Szentünk azoknak a sorába tartozik, akik 

nem magyar-hazánk földjén látták meg a nap-

világot, de életük és müködésük, valamint haláluk 

ide kapcsolja őket. 

          Szent Gellért Velence szülöttje, a lagunák 

földjét mondhatja szülö-hazájának, de idegen föld-

ben tért nyugovóra. Igy lett a Magyar haza szentje. 

          A legenda szerint ösei éppen "Attila" hunjai 

elöl menekültek a lagunák világába.Gellért, aki Szent György napján született a 

keresztségben a György nevet kapta.Gyermekkori betegségébe majdnem belehalt és 

akkor a szülök fogadalmat tettek, hogy életben marad, Istennek ajánlják és szentelik. 

A gyermek felgyógyult és a "Benedek rendi kolostor" tagja lett. Itt vette fel - apja 

iránti tiszteletböl - a Gellért nevet. 

         25 éves korában a rend tagjai öt tették a monostor perjeljévé, majd tanulmányai 

folytatására a rend Bolognába küldte. 32 évesen tér vissza a Szent György szigeti 

monostorba, de nem sokáig tanit, mert 3 év mulva lemond apáti tisztéröl és a Szent-

földre indul. 

         10l5 febrúár vége felé száll hajóra két társával, hogy eljusson Palesztinia föld-

jére. De a tengeri vihar miatt Isztria partjai felé sodródik, ahol a bencések adnak me-

nedéket a zarándokoknak. Itt sok alkalma nyilik arra, hogy Razina, pannonhalmi ben-

cés apáttal tárgyaljon további útitervéröl. Ugyancsak az Ö unszolására Magyarország 

felé veszi utját. Itt találkozik késöbb Szent István királlyal, aki felkéri fia - Imre - ne-

velésére. Igy lesz a mi szentünk! 

         1046-ban halt vértanú halált: Vatha pogány lázadói letaszitották Kelenhegy 

szikláiról. 

          Szentté avatása Szent László király idején történt! 

          Kérjük Szent Gellért, legyen védelmezönk és bajainkban segitönk. 

Válaszos zsoltár:  Közel az Úr azokhoz,  akik oltalmát kérik. 

 Énekek:   225-1, 225-5, 139, 140, 143, 306, 195 
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Administrator: Fr. Sándor Siklodi 

Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 
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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! 

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, Sa-

ller Márta, Molnár János, Jacques Yez, Szukichs Margit. 

SZEPTEMBER 18 -  ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP 

 

 

PARISH   COLLECTION: 

               September 11th: $ 1438 .01 

Maintenance: $ 20:00 

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

SEPT  18 8:30 AM (English mass) Parishioners 

SEPT  18 10:00 AM     Nimmerfroh Károly                     Gál Család 

SEPT  25 8:30 AM (English mass) Parishioners 

SEPT  25 10:00 AM 
  Fr. Francis Kamp SVD              Kismártoni Család  

       Cserpnyák Mária                      Mákos Család 



                   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 is on 

Sundays from8:30 AM.. 

+Today, after the mass everyone is 

welcomed for breakfast, after break-

fast, there will be a PARISH COUN-

CIL MEETING. 

+On September 21st , at 10 AM there 

will be a mass and funeral of Gy-

urosovits 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 773-474-

9916 or 773-988-1863. 

+ Trustworthy, 52 years old, would 

care for elderly. If you know anyone, 

please contact  the office. 

TEMPLOMUNK 

+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 

Szentmise előtt 1/2  10-től, mindenkit hívunk a 

közös imádságra. 

+Az angol mise  minden vasárnap, reggel 8:30-tol 

van.  

+Ma, a szentmise után reggelire várjuk a kedves 

híveket, reggeli után, EGYHÁZTANÁCS gyűlés 

lesz.  

+Régi templomtagunk, Gyurosovits Sziveszter 

gyászmiséje Szept. 21-én10 órakor lesz tem-

plomunkban, mise után a temetőben helyezik el 

havmait . Gyurosovits Kató szeretettel hívja és 

várja régi barátait, ismerőseit a misére és férje ham-

vainak végső elhelyezésére.  

+Szeptember 25-én, a Szentmisén, második 

gyűjtés lesz a Szemináriumok javára. Imádkozzunk 

papjainkért, imádkozzunk papi hivatásokért! 

Jószándékú adományaikat előre is köszönjük. 

+ Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy ismerőse 

beteg és szeretnék, hogy Sándor atya meglátogassa, 

jelentsék be az irodában, vagy hívják a Templomot.  

+Vasárnapra és hétköznapra szentmiséket kérhet-

nek szeretteik emlékére. Kérjük jelentkezzenek az 

irodában vagy hívják a templomot. 

+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 

megváltozott, jelentse be az irodába.  

+Templomunk  eseményeit és a fényképeket 

megtekinthetik: www.stephenchurch.org 

+Októbertől 6 hónapra kiadó szoba ’nem dohányzó 

hölgy’ részére. Ha valakit érdekelné, hivja a  

következő telefonszámot: 773-474-9916 vagy 773-

988-1863. 

+52 éves jókedélyű, megbízható személy, szívesen 

vállalna idősek ápolását, gondozását. Aki 

tud valamit, kérjük jelentse be az irodába. 

 

 

 

+Aki szeretne Fr. Kamp emlékére adomáyozni, 
kérjük a templom nevére állítsa ki a csekket, és 
a memo-ba írja be: memory of Fr. Kamp. Az 
adományokat a templom továbbítja a megadott 
helyre. 

KÖZÖSSÉGÜNK  

ÉS MAGYARSÁGUNK 

+A Szentháromság Magyar Templom és 

közössége SZEPTEMBER 24-en de.11-kor 

ad hálát a templom és közösség 105-ik 

évfordülója alkalmából a Mindenható Isten-

nek! Az ünnepségre mindenkit szeretettel vár-

nak! 
+Szeptember 24-én, este 7 órától, 
templomunknál lesz Táncház a Szászka 
együttessel. Jegyek az ajtónál kaphatok. 
+Szeptember  25-én, a Szabad Magyar Ref. 
Egyház rendezésében, Liszt Ferenc év al-
kalmából KONCERT lesz d.u. 2:30 órai kezdet-
tel. Zongora és operaénekes mellett, gyermek-
korától templomtagunk MISNER KINGA 
hegedűművész is fellép. Szeretettel várnak és 
hívnak mindenkit. Részletek a szórólapon ol-
vashatók. 
+A szomszédunkban lévö "UKRÁN" katóli-
kus Eparchia "arany jubileumát" ünnepli 2011 
szeptember 25-én du. 3-kor. A szervezök min-
denkit szerettel várnak a közös ünneplésre.
(Cim: Oakley Blvd és a Rice találkozásánál) 
+ Ugyancsak az Ukrán bazilikában kiállitás 
nyilik oktober 1-én, amikoris megtekinthetö 
az ún. Turini lepel másolata. A kiállitás 
mergtekinthetö hétfötöl péntekig d.u.5 -9 
között. Szobaton és vasárnap du. 2-töl 5-ig. 
Nagyon nyomatékosan Kedves Mindanny-
iotok figyelmébe ajánlom a lehetöséget. 
+Ha szeretne tudni a városunkban történő 

magyar eseményekről, programokról, a 

www.chicagohungarians.com web oldalon 

mindenezekről tájékozódhat. 

+We are still accepting donations in 
memory of  Fr. Kamp. Please write 
your check in our church’s name and 
write in the memo : in memory of Fr. 
Kamp. 

OUR HUNGARIAN  

COMMUNITY AND HERITAGE 
+The Hungarian Holy Trinity Church 
in East Chicago,  will celebrate on 
September 24th, at 11AM, it’s 105 
Anniversary. Everybody is welcome to 
attend. 
+On September 24th, at 7 PM, there will 
be music and dance at our church, with the 
Szászka folk band. Tickets will be 
available at the door. 

+On September 25th,  from 3 PM, there 

will be a concert honoring the Liszt Ferenc 

year, at the Free Hungarian Reformed 

Church.Everybody is invited, more infor-

mation could be found on the fliers. 

+St. Nicholas Ukrainian Greek Catholic 

Eparchy will celebrate it’s Golden Jubilee 

on September 25 at 3 PM .Everybody is 

invited to attend the anniversary mass, ad-

dress: 835 Oakley Blvd, Chicago.(Oakley 

& Rice). 

+On the occasion of the 50th anniversary, 

the Parish of St. Nicholas Ukrainian Greek 

Catholic Cathedral will have  the privilege 

of exhibiting the ninth authentic copy or 

the Shroud of Turin sanctioned by the 

Vatican from October 1st to November 

21st, 2011. Visitation will be from Mon-

day thru Friday from 5 PM to 9 PM and 

Saturday and Sunday from  2 PM to 5 PM. 

+If you would like to know more about 

Hungarian events taking place in our area, 

please visit www.chicagohungarians.com  

for more information! 

http://www.stephenchurch.org
http://www.stephenchurch.org/

