
 

A Magyarország New York-i főkonzulátusa 2013. szeptember 19-től 2013. 
szeptember 21-ig újra kihelyezett konzuli napokat tart Chicagóban. Az 
egyszerűsített honosítási kérelmek mellett, egyéb állampolgársági és konzuli 
ügyekben is lehet felvilágosítást kérni. Időpont foglalása KÖTELEZŐ. Útlevél 
ügyekben közvetlenül a külképviseleten és e-mailben kell egyeztetni, az alábbi 

címeken: zbencsik@mfa.gov.hu, bozsvari@mfa.gov.hu, szilles@mfa.gov.hu,  
hucons.NYF@mfa.gov.hu    Egyéb ügyben telefonon: 212-752-0669, 212-752-0661 vagy 
Hucons.NYF@mfa.gov.hu e-mail címen. 
Helyszín: Edison Park Lutheran Church, 6626 N Oliphant Ave, Chicago, IL 60631 
Időpontokat a következőktől lehet kérni: NY-i Fõkonzulátus: 212-752-0669, 212-752-0661 
vagy Hucons.NYF@kum.hu 

           Irgalmas Atyám ! Csak akkor vagyok méltó én is a keresztény (Krisztus-követő!) 
névre, ha MEG TUDOK ÉN IS BOCSÁTANI EMBERTESTVÉREMNEK, és ha kell 
önmagamat is legyőzve felül tudok emelkedni jogosnak érzett haragomon, és engedem, 
hogy az ÉN ÖRÖMÖM legyen MÁSOK ÖRÖME IS! Engedd Atyám nekem is azt az 
ÖRÖMET, hogy újra a Te közeledben, bűneimet- és tékozlásaimat megbánva- és Hozzád 
visszatérve: továbbra is megosszam ÖRÖMÖMET embertársaimmal! Te mindig vársz 
minket, mint elveszett bárányaidat és mi ígérjük, hogy nem fogjuk elfeledni jóságodat és 
szeretetedet! Ölelj át minket megbocsátó irgalmaddal: és erősítsd lelkünkben a HITET, 
hogy MEGMARADHASSUNK GYERMEKEIDNEK!    Ámen !  

                  A MEGTÉRÉS ISTENNEK IS ÖRÖM ! 
          A gonosz-lélek hazugsággal "SZABADSÁGOT" ígérve az embernek: a BŰN 
rabszolgájává teszi! A bűnös-helyzetet, és Isten azzal kapcsolatos hozzáállását tanítja 
Jézus a mai-példabeszédekben. Isten nem vár a bűnös megtérésére, hanem keresi, utána 
megy- és meg is találja, mint JÓ PÁSZTOR az elveszett bárányt. 
          Arra méltatlan embertársaink helyett, először Krisztust kell beengednünk lelkünkbe- 
és az Ő Szt. Lelkének kell helyet adnunk. Mert Ő a(z) (én) MI JÓ PÁSZTOR(om)UNK-ha 
nyájaként összetartunk- és Ő ÖRÜL és vállára veszi, ha elveszett bárányára rátalál. Az 
asszony is ÖRÜL a megtalált drachmának! 
           Az ATYA IS ÖRÜL a MEGTÉRŐ-TÉKOZLÓ-FIÁNAK! És az Atya-Öröme és 
Szeretete mindig nagyobb, mint a fiú bűnei! ISTEN CSAK AZT TUDJA 
MEGMENTENI, AKI BEENGEDI ŐT ÖRÖK TÁRSKÉNT A LELKÉBE 
ÉS ÉLETÉBE! Vagyis Isten nélkül nincs üdvösségünk! És nekünk is meg kell mentenünk 
embertársainkat a bűn rabságából! Egyénileg is felelősek vagyunk KÖZÖSSÉGEINKÉRT 
és KERESZTÉNY ÉRTÉKEINKÉRT! 
Nemcsak keresztény felebarátainknak nyújtunk segítséget, hanem minden menekült 
embernek megnyitjuk Ferenc Pápánkkal együtt Egyházunk Szerzetes-Házainak kapuit! 
           Ha így teszünk: mindannyian beléphetünk MENNYEI ATYÁNK ÖRÖK 
OTTHONÁBA!          Ámen! 

 

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

 Szept 15 10:00AM 
  Mrs.  Katona Antalné              Katona Család  

                Árky Kornél               Katona Család  

 Szept 22 10:00AM   Molnár János       Molnár Mária és Családja   

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 

  SZEPTEMBER 15 - ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP  

Válaszos zsoltár: Felkelek és útnak indulok, Atyám házába térek. 

Énekek: 222-1, 222 5-6, 116, 114, 132, 306, 196. 

MISSION  STATEMENT 

St. Stephen King of Hungary 

Church serves the spiritual needs 

of all Catholics in our neighbor-

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

Maureen Simonyi, Mátyás Károly, Somenek Juliska , Szukitch Margit 

PARISH  COLLECTIONS         

September 8th: $ 895.00  

Mission Co op: $ 267.00 

Please support your Parish! 

May God bless  

your generosity! 



 

ANNOUNCEMENTS  
+We will be praying the rosary every 
Sunday morning at 9:30 before Mass. 
All are welcome to pray with us. 
+Today, September 15th, there will be 
a breakfast after the mass. 
+On September 22nd, there will be a 
second collection benefiting the 
seminarians. Please pray for seminarians 
and be generous with your donations.  
 Coffee and pastries will be served after 
mass, then there will be a Parish Council 
Meeting.  
+On September 29th, there will be a 

lunch after the mass, benefiting our  
parish. The  $10.00 tickets could be 
ordered at Mócsán Ilike and Szabó 

Terike. 
+On October 5th there will be a mass 
from 6 PM, than everybody is invited to 
attend the Harvest Ball.  
+We ask all our parishioners to use the 
assigned envelopes from their annual en-
velope packet, for their donations. 
+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 szeretet-
tel hívunk a közös imádságra. 
+Ma, a Szentmise után reggelire hívunk 
mindenkit. 
+Szeptember  22-én,  második gyűjtés lesz a 
Szemináriumok javára. Imádkozzunk papi és 
szerzetesi hivatásokért, imádkozzunk, hogy 
Templomunknak mielőbb legyen állandó 
magyar lelkipásztora! Szentmise után 
sütemény és kávéra hívjuk a kedves híveket. 
EGYHÁZTANÁCS gyűlés lesz, kérjük a 
tagok pontos megjelenését.  
+Szeptember  29-én  Kisebédet készítünk, 

melyre szeretettel várunk mindenkit, 
bevételt a Templom javára fordítjuk. Már 
előre lehet befizetni és jelentkezni Mócsán 
Ilikénél és Szabó Terikénél. Menü: töltött 
paprika tört burgonyával, és fagylalt. Kérjük, 
jöjjenek minél többen. Ebéd ára: $10.00 
+Oktober 5  Szüreti Bál, előtte Szentmise lesz 
6 ó-kor. Mindenkit szeretettel hívnak és 
várnak. 
+ Bocskay József 88 éves korában elhunyt 
Budapesten. Ő maga 56-os menekült volt,  
nagy pártolója és főleg segítője volt a 
különböző lágerokból általa kihozatott 56-os 
magyaroknak. Akik még emlékeznek rá, ő volt 
az Aranybika vendéglő tulajdonosa. A jó Isten 
adjon örök nyugodalmat neki!  
+Kérjük a kedves híveket, hogy az évi 
borítékokat ( vasárnapi, ünnepek, maint. kék, 
2 gyűjtés..) amennyiben csak lehet, minden 
alkalommal használjuk. Köszönjük szépen.  
+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik 
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefon-
száma megváltozott, jelentse be az irodába.  
 
+Templomunk eseményeit és a fénykpeket  
megtekinthetik:  www.stephenchurch.org  

 

+Aki szeretné, hogy 

gyereke jövőre Elsőáldozó 

legyen, kérjük jelentse 

igényét minél előbb az 

irodában, a  felkészítők 

hamarosan kezdődnek. 

 

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. 
+On September 21st, there is a 
“Taste of Hungary” picnic at the Nor-
ridge Ref. Church, held by the Hun-
garian Association.  
+The Free Hungarian Reformed 
Church of Chicago is inviting every-
one to an exciting afternoon CON-
CERT, September 22, at 3:00 PM  
+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 
szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt 

templomunk irodájában, vagy hívja a Tem-

plomot. 
+Szeptember 21-én, a Magyat Társaság pi-
knikje lesz a Norridge-i Ref. Egyháznál, min-
denkit szeretettel hívnak.  
+A Szabad Magyar Református Egyház 
szeretettel hív mindenkit szeptember 22-én, 

vasárnap délután 3:00 órakor kezdődő   
    KONCERT-re. (Cím:  Edison Park Lutheran 
Church, 6626 N Oliphant, Chicago) 
+Ha szeretne tudni a városunkban történő mag-
yar eseményekről, programokról, a 
www.chicagohungarians.com web oldalon  
mindenezekről tájékozódhat. 

    A  Szt. István Magyar Iskola 

időpontok a 2013. őszi/téli félévre: 

   2.  Szeptember 28.  

   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 

portraits of two sets of mothers and daughters:  the first, caught up in the 

brutalities 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 

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

