
 

              A SZERETET ÉPITŐ ERŐ ! 
       Jézus Jeruzsálem felé tart és tudja, hogy ott szenvedés- és halál vár rá! Érdekesnek  
is mondhatjuk az evangéliumi tanítását ezen az útján, mert: háromszor is megismétli, hogy 
KI NEM LEHET A TANITVÁNYA! Ő, mint a TÖKÉLETES SZERETET HIRNÖKE, a 
követőitől a szülők gyűlöletét kéri, akik iránt Isten 4.Parancsa is kötelez! 
Ez egy nagy ellentmondás ?! Nem, mert Jézus tökéletes szeretetet vár el minden 
követőjétől! 
És két példabeszédet is fűz keménynek is mondható evangéliumi tanításához: a torony 
épitésről- és a háborúba induló királyról. ... 
KERESZTÉNY ELKÖTELEZETTSÉGÜNK VÉGLEGES ! Nem a félig felépített 
toronyhoz kell, hogy hasonlítson KERESZTÉNY -KRISZTUSKÖVETŐ- 

ÉLETMÓDUNK!    Már az Ószövetségi-Zsoltár is erre figyelmeztet:  
             "Ha az Úr nem építi a házat, az építő hiába építi azt, 
               Ha az Úr nem őrzi a várost, őrzője hasztalan virraszt!" (Zsolt 127.) 
        Gyakran előfordul templomainkban, hogy fiataljaink nem "MEG-!" 
hanem "KI"- Bérmálkoznak, vagyis NEM ÉLIK A GYAKORLATI 
KRISZTUS-KÖVETŐ ÉLETMÓDJUKAT! 

        A gyakorlatban is, aki építkezik: REMÉNY teli - munkát kell folytatnia és HINNI 
KELL a végső befejezés sikerében: SZERETETTEL, AMELY ÉPITŐ ERŐ! Nem szabad 
feladnunk, a végsőkig ki kell tartanunk! 
        Ha nem így teszünk," NEM LEHETÜNK JÉZUS TANITVÁNYAI!" Mert itt kell 
földi életünkben leraknunk örök életünk alapjait: fundamentumát! 
Itt kell felépítenünk "ÖRÖK-ÉLETÜNK-TORNYÁT" és itt kell "MEGNYERNÜNK A 
HÁBORÚT A GONOSZ LÉLEK ELLEN" persze nem egyedül, hanem "A 
SZENTLÉLEKKEL EGYÜTT, AZ ATYAISTEN DICSŐSÉGÉRE!" 
         És most, az új tanév kezdetén is a Szentlélek segítségét kérjük "Veni-Sancte" 
Szentmiséinkben, hogy tanuló-ifjúságunk valóban fel tudja majd "magas tornyát" építeni, és 
megnyerje háborúját és apróbb harcait a gonosz ellen, és így a "földi életünk tanévzáróján" 

és "kicsöngetésén!" maghallja "ÖRÖK-ÉLETNEK-KIS 

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 külképvise-

leten 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 

 

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

 Szept 8 10:00AM 
Szülőkért és testvérekért    Szeretettel, a Baksay család 

         Krémer Vera              Szeretettel, a Baksay család 

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

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 8 - ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP  

Válaszos zsoltár: Te lettél Uram menedékünk, nemzedékről, nemzedékre.  

Énekek:   226-1, 226 5-6, Jézus szíve szeretlek én...,  

        114- 126, 306, 178. 

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 1st: $ 393.00  

Maint. collection:$ 73.00  

Hall renting: $ 300.00  

Please support your Parish! 



 

ANNOUNCEMENTS  
+We will be praying the rosary every 
Sunday morning at 9:30 before Mass. 
All are welcome to pray with us. 
+Today, September 8th, the St. 
Stephen’s Hungarian School celebrates 
the beginning of the school year with a 
mass followed by lunch. Everyone is 
welcome to attend and support the 
school’s activities. 
+Today is Mission Co-up Sunday, 
there will be a second collection. 
+On September 15th, there will be a 
breakfast after the mass. 
+On September 22nd, coffee and pas-
tries 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 par-
ish. 
+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 MISSZIÓS VASÁRNAP VAN.  
Szeretettel köszöntjük Elliás atyát, aki a mai  
Missziós gyűjtésről beszél. Jószívű 
adományaikat hálásan köszönjük.  
+Köszöntjük a Szt. István Iskola és a Bóbita 
tánccsoport tanulóit, Szüleiket és az Oktatókat, 
jó munkát kívánunk nekik a 2013- 2014-es 
tanévre.  
+Szeptember 15-én,  Szentmise után 
reggelire hívunk mindenkit. 
+Szeptember 22-én, sütemény és kávéra 
hívjuk a kedves híveket. EGYHÁZTANÁCS 
gyűlés lesz, kérjük a tagok pontos meg-
jelenését.  
+Szeptember  29-én  Kisebédet készítünk, 

melyre szeretettel várunk mindenkit, 
bevételt a Templom javára fordítjuk. 
+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. 

+St. Stephen King of Hungary 

 Parish joined GiveCentral.org,   

where donations could be offered to 

our church and to St. Stephen 

 Hungarian School, as a one time or 

periodically, with a credit card or  

from a bank account. 

 

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. 
+September 21st, there is a “Taste of 
Hungary” picnic at the Norridge Ref. 
Church, held by the Hungarian Asso-
ciation.  
+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. 

     Ma, a  Szt. István Magyar Iskola és a Bóbita Néptánc 
Csoport tartja az évnyitóját szentmisével és ebéddel 
összekötve. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit.  

Az első tanítási nap,  

következő héten,  

szombaton, szeptember 14-én lesz.  

További 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.  December 15.  Karácsonyi ünnepség  

Időpontok a 2014.téli/tavaszi félévre: 

      1. Január 11.  

      2. Január 18. 

      3. Február 1. 

      4. Február 16 - szánkózás 

      5. Február 22. 

      6. Március 8. 

      7. Március 22 

      8. Április 12.   

      9. Április 20. - HÚSVÉT 

    10. Április 26. 

    11. Május 3. 

    12. Május 4. - Anyák napja . 

http://www.stephenchurch.org
http://www.stephenchurch.org/
file:///C:/Users/Monica/Desktop/GiveCentral.org

