
Szentséges Atyánk, szenteld meg életünket! Kisérj minket hatalmad-

dal, hogy tanúsíthassuk: Te, aki forrása vagy, egyedüli forrása vagy a 

szeretetnek és a szabadságnak. Köszönjük neked  az Istennek szentelt 

élet ajándékát, mely a hitben téged keres, s a maga egyetemes 

küldetésében mindenkit arra hív, hogy a Hozzád vezető utat járja. 

                        SZENT MIHÁLY ARKANGYAL ÜNNEPE! (Szeptember 29-én) 
 

        Az Egyház a hét föangyal egyikét - Szent Mihály arkan-

gyalt tiszteli - szeptember 29-én. Ö a menyei hadak vezére és 

gyöztes harcosa. Jelképe a hatalmas kardja, mellyel legyöz 

minden gonoszt. Akarat-ereje hatalmas, mint ahogyan Ö maga 

is. Isten iránti hüsége 

megingathatatlan. 

        Szent Ágoston azt mondja az angyalokról, hogy az 

"angyal" szó hivatásukat jelöli és nem természetüket."Ök Isten 

szolgái és hirvivöi. Ennek folytán "mindenkor látják az Atya 

arcát........ aki a mennyekben van!"(Mt.l8,1o), ök 

"parancsainak végrehajtói, figyelmesek szavának 

meghallására"(Zsolt.103,20) 

          A keresztény hagyomány szerint SZENT MIHÁLY ar-

kangyal az Istenhez hüséges angyalok vezére, akik Isten 

oldalán állnak a lázadó angyalok, azaz a gonosz lelkek elleni 

harcban.Jelszavuk:"Senki sem olyan, mint az Isten, azaz az Isten a leghatalmasabb, Ö a 

gyöztes, Ot kell szolgálni!" 

          A müvészetben általában szárnyal ábrázolják és egyházi ruhában (alba, dalmatika, 

pluvialé), de gyakran ábrázolják "harci "öltözékben is(karddal, pajzsal, vagy kopjával), 

lábánál a legyözött sárkánnyal. (a gonoszság megtestesitöje). A magyar Szent Koronán is 

megtaláljuk Mihály és Gábor arkangyalokat! 

           Szeretném nyomatékkal a figyelmetekbe ajánlani - a már 

majdnem feledésbe ment imát Szent Mihály arkangyalhoz: 

            "Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. 

             A Sátán gonosz kisértései ellen légy oltalmunk. 

             Esedezve kérjük: parancsoljon neki az Isten. 

             Te pedig mennyei seregek vezére, a Sátánt  

             És a többi gonosz szellemet, akik a lelke vesztére körüljárnak a világban, 

             Isten erejével taszitsd vissza a kárhozat helyére! Amen. 

Válaszos zsoltár:  Emlékezzél meg, Uram,  irgalmasságodról. 

 Énekek:   226-1, 226-5-6, 114, 126, 306, 178 
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PARISH  

  COLLECTION:             

September18th: $ 669 .01 

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

SEPT 25 8:30 AM (English mass) Parishioners 

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

       Cserpnyák Mária                      Mákos Család 

SEPT 29  8AM  Hálaadó mise                Dr. Gratzer Melitta 

OCT 1 6 PM A délvidéki magyarokért               H.A.R.D.  

OCT 2 8:30 AM (English mass) Parishioners 

OCT 2 10:00 AM 
 Fr. Francis Kamp SVD             Kismártoni Család 

   Kolonits György                         Kolonits Olga 

MISSION  STATEMENT 

St. Stephen King of Hungary Church serves the spiritual 

needs of all Catholics in our neighborhood, regardless of eth-

nicity, and also welcome all Hungarians who want to pray in 

their language and keep their cultural traditions alive! 



                   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,  September 25th, there will 

be a second collection, during the 

mass, benefiting the seminarians. 

Please pray for seminarians and be 

generous with your donations.   

+Today, everyone is welcomed for 

some coffee, after the mass. 
+On October 2nd after the mass, we’ll 

celebrate Butkovich Adele’s 90th 

birthday. Happy Birthday and thank 

you for your dedicated work over the 

decades! 

+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. 
+ 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 
+ Trustworthy, 52 years old, would 
care for  your elderly. If you know 
anyone interested, 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, Szeptember 25-én, a Szentmisén, második 

gyűjtés lesz a Szemináriumok javára. 

Imádkozzunk papjainkért, imádkozzunk papi 

hivatásokért! Jószándékú adományaikat előre is 

köszönjük. 

+Ma, Szentmise után kávéra és süteményre hívjuk 

a híveket. 

+Október 2-án a szentmise után köszöntjük Adé-

lka testvérünket, születése 90-ik évfordúlója al-

kalmából egy közös reggeli keretében. Adélka 

templomunk "kitart és hüséges" munkása volt 

hosszú évtezedeken át. Isten éltesse!  
+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. 

+ Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy ismerőse 

beteg és szeretnék, hogy Sándor atya megláto-

gassa, 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 

+52 éves jókedélyű, megbízható személy, szívesen 

vállalna idősek ápolását, gondozását. Aki 

tud valamit, kérjük jelentse be az irodába. 

 

 

 

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, Jacques Yez, Szukichs Margit. 

KÖZÖSSÉGÜNK  

ÉS MAGYARSÁGUNK 

+Ma, 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" katólikus 
Eparchia "arany jubileumát" ünnepli ma, szep-
tember 25-én du. 3-kor. A szervezök mindenkit 
szerettel várnak a közös ünneplésre.(Cim: Oak-
ley Blvd és a Rice találkozásánál) 
+ Ugyancsak az Ukrán bazilikában kiállitás ny-
ilik oktober 1-én, amikoris megtekinthetö az ún. 
Turini lepel másolata. A kiállitás mergtekin-
thetö hétfötöl péntekig d.u.5 -9 között. Szoba-
ton és vasárnap du. 2-töl 5-ig. Nagyon nyo-
matékosan Kedves Mindannyiotok figyelmébe 
ajánlom a lehetöséget. 
+Október 1-én lesz az ezévi "Szüreti mu-
latság" melyre a rendezök mindenkit szerettel 
hivnak. Este 6-kor szentmise lesz templomunk-
ban, majd kezdödik az ünnepi találkozó.  
+Október l6-án tartja templomunknál az 
MHBK. Chicagói csoportja évi ünnepségét 
film-vetitéssel egybekötve. Szeretettel várja a 
rendezöség a tagokat, ismerösöket, barátokat. 

+Ha szeretne tudni a városunkban történő mag-

yar eseményekről, programokról, a 

www.chicagohungarians.com web oldalon 

mindenezekről tájékozódhat. 

OUR HUNGARIAN  

COMMUNITY AND HERITAGE 
+Today,  September 25th,  from 3 PM, 

there will be a concert honoring the Liszt 

Ferenc year, at the Free Hungarian Re-

formed Church.Everybody is invited, more 

information could be found on the fliers. 

+St. Nicholas Ukrainian Greek Catholic Ep-

archy will celebrate it’s Golden Jubilee to-

day, 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 Monday thru Friday 

from 5 PM to 9 PM and Saturday and Sun-

day from  2 PM to 5 PM. 

+On October 1st there will be a mass from 

6 PM, than everybody is invited to attend 

the Harvest Ball. 

+On October 16th, the MHBK is welcom-

ing everybody for a movie presentation, af-

ter the mass. 

+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/

