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Dear Parishioners: 
As we celebrate the 100 year anniversary of the consecration of Our Lady of Hungary Church and 70th year of 
St. Stephen King of Hungary Church, Iôm happy to share with you some of my thoughts. Scripture tells us that 
Christ is the same yesterday, today and forever. We, His body, however, do change; and can readily see this in 
our parish which is the Church in miniature. In these last seventy years there have been many changes. These 
changes came about because there has been growth. This growth came about because of the presence of the 
life-giving Spirit of Christ in our midst. We celebrate this fact in each Sunday Liturgy, and this is the most 
important reason for our existence as the Church in miniature - to help us realize the presence of Jesus Christ in 
our lives. Of recent years, even though we may have declined in numbers, we surely have grown in many other 
ways, maturing in our faith. I am happy to be part of this growth process at St. Stephen, and praise God for the 
privilege of serving you for the last four years. 
Secondly, I am most grateful to God for planting the good seed that has produced the good fruit we all can 
enjoy today. I look back with great love and respect on all those "who have gone before us marked with the 
sign of faith" and I am humbled by their great sacrifices. I feel greatly blessed because of all those sacrifices. 
Adding this to the cooperation and participation of the present "people of God" in St. Stephen King of Hungary 
Church, I am filled with joy at this celebration, and believe there is good reason for great hope in the future. As 
we become more and more aware of Christ in our midst and work together as His body, we will surely come to 
the day that we can celebrate the greatest jubilee of all - Eternal Life! 
May St. Stephen King and the Blessed Virgin Mary (Our Lady of Hungary) help us with their prayers, and may 
God the Father, Son and Holy Spirit bless us all with a special blessing. 
Yours in Christ,                                                                                                           

        
 

Kedves Híveim! 
¦nnepi l®lekkel §llunk meg ebben az esztendŖben mi magyarok itt Chicagoban. Sz§z ®ve szentelt®k fºl a 
Magyarok Nagyasszonya templomot ®s 70 esztendŖs a Szent Istv§n Kir§ly Egyh§zkºzs®g. A Szent²r§sb·l 
tudjuk, hogy Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké! B§r mi, az ŕ tagjai v§ltoz§son megy¿nk kereszt¿l, 
®s k¿lºnºsen szembeºtlŖ ez a v§ltoz§s, ha itteni templomainkat n®zz¿k, melyek az Egyetemes egyh§z jelk®pei 
itt kºzºtt¿nk. Elker¿lhetetlenek a v§ltoz§sok, hiszen fejlŖd®s van mindenben. A fejlŖd®s Krisztus ®lŖ Lelk®nek 
mŤkºd®se benn¿nk. Ezt ¿nnepelj¿k minden vas§rnapi Szentmis®ben, ®s ez a mi kis egyh§zkºzs®g¿nk ®rtelme 
is, megjeleníteni Jézus Krisztust a mindennapok életében. Évek során, bár számbelileg megfogyatkoztunk, 
hitünkben azért kitartottunk és megerŖsºdt¿nk. ¥rºmºmre szolg§l ezt a kitart§st ®s hitet l§tni, ®s veletek h§l§t 
adni Istennek, mert kegyelmével megengedte nekem, hogy négy éve itt szolgálhatok köztetek. 
H§l§s sz²vvel, kºszºnettel gondolunk arra is, hogy gazdagon termŖ j· magot vetett kºz®tek az Úr, mely 
bŖs®ges term®st hozott. Nagy szeretettel ®s tisztelettel gondolok mindazokra, akik Ăa hit jel®vel elŖtt¿nk 
t§voztak elò, ®s nagy §ldozatokat v§llaltak Isten®rt ®s az ŕ itteni Egyh§z§®rt. Mindezek gy¿mºlcs®bŖl kapunk 
mi is áldást, és napról napra a magunk §ldozat§t hozz§t®ve k®rj¿k ®s hissz¿k, hogy òNy¼jts fel®je v®dŖ kart, Ha 
k¿zd ellens®ggel; Bal sors akit r®gen t®p, Hozz r§ v²g esztendŖtéò. Hissz¿k, ha mindjobban Krisztus® lesz¿nk, 
és ha Krisztus tagjaiként egyre jobban benne élünk és vagyunk, el®rj¿k a l®tezŖ legnagyobb ¿nnepet, az ºrºk 
életet. 
A Magyarok Nagyasszonya, valamint elsŖ szent kir§lyunk Szent Istv§n k²s®rje im§val a mi foh§szunkat, ®s az 
Atya és a Fiú és a Szentlélek áldása szálljon és maradjon mi rajtunk!  
Krisztusban testvéretek 
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SAINT STEPHEN KING OF HUNGARY (977-1038) 
 
The later St. Stephen - who had the pagan name Vajk until he was baptised in his teens - had been in 
his early twenties when he succeeded his father Duke Géza (970-997). Promptly, forcefully, and 
with ruthless efficiency he asserted his supremacy over the nation and several obstreperous elder 
relatives, who disputed his right to the succession (supreme leadership had hitherto been elected by 
seniority within the ruling family, not by primogeniture). He then asked for and received a royal 
crown from Pope Sylvester II - by his choice of patron demonstrating his determination to keep 
Hungary independent of both the Western and the Byzantine Empires - and with it he was crowned 
the first King of Hungary in the year 1000.  
Next he set about converting all his people to Western (Latin) Christianity, founding and endowing 
two Archbishoprics - Metropolitan Sees directly under the jurisdiction of Rome - and eight 
Bishoprics, as well as a number of Benedictine monasteries (which introduced the vine alongside the 
Gospel). Parish churches were built in towns and larger villages and, to encourage the populace to 
attend these, St Stephen decreed that markets be held in places with a church, on Sundays (still 
vasárnap, market-day, in Hungarian). Within two decades, the country was sufficiently Christian for 
the designation of an official pilgrim route to the Holy Land through it. Of earlier pagan beliefs, all 
traces were soon to vanish, so that we now know nothing about what these beliefs had been.  
In recognition of his success, in his lifetime the Pope granted him the title Apostolic King - not that 
different from the Byzantine Emperors' proud Equal of the Apostles (and five centuries older than 
Defender of the Faith) - and the right to use the Apostolic double cross. All Kings of Hungary styled 
themselves Apostolic until 1918, and the double cross is in Hungary's arms to this day.  
When his tomb was opened in 1083, on the occasion of his canonisation, his right hand was found to 
be uncorrupted - it is venerated as a relic to this day. (All in all the House of Árpád gave the Church 
five saints: Kings Stephen and László, Prince Imre, and the Princesses Elizabeth, daughter of 
Andrew II, and Margaret, daughter of Béla IV).  
St. Stephen was equally energetic in dealing with secular matters, dividing Hungary into Counties - 
governed by royal officials, not feudal counts - that disregarded clan boundaries, and organizing 
defensive fortifications around the country's borders, also entrusted to royal officials. On the other 
hand, he carefully avoided creating territorially based feudal fiefs, then fashionable in most of 
Europe. Land was merely held freehold under the Crown, not by feudal vassalage. Moreover, large 
estates were not single blocks of territory, but numerous small packets of land scattered all over the 
country. No office, title or dignity - other than the Crown - was hereditary.  
The acceptance and integration of persons of non-Hungarian stock - whether already in situ or new 
immigrants - was encouraged. A nation of one race is feeble, he wrote for his son's guidance. By his 
death the decrees issued during his reign - many informed by Carolingian precedents, but all tailored 
to fit the specific task in hand - that regulated every aspect of the administration, revenues and 
defence of the realm, as well as the rights (notably: as regards property and inheritance) and 
obligations of his subjects, filled two volumes. Many were still cited in lawsuits in the 19th century. 
And the earliest Hungarian coins, silver denarii, date from his reign.  
The Western Emperor was his brother-in-law, with the Byzantine he had concluded a treaty of 
friendship, thus he could get on with transforming Hungary unhindered by foreign wars.  
There can be little doubt that for St Stephen's successful efforts to transform the country into a 
Christian monarchy, endowed with administrative structures and a legal code that stood the test of 
time, there might be no nation and state called Hungary in Europe to this day. 
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ST. STEPHEN KING OF HUNGARY CHURCH HISTORY: 
 
1934 March With Archdiocesan permission, from the Our Lady of Hungary Church community 
(1904) the second Hungarian Catholic congregation was formed with St. Imre Church name, on 
2445 N. Washtenaw. 
1938 September 1  St. Imre Church moved into a pre-bought Baptist church that lay empty for 15 
years at 2015 W. Augusta Blvd. thereby forming the St. Stephen King of Hungary congregation.  
1938 Among other renovations, a basement is dug beneath the building on Augusta Blvd. to be used 
as a hall for meetings and parish events. 
1939 September 24 Archbishop Samuel Stritch comes from Milwaukee to Chicago to bless the 
church structure. In December he becomes Archbishop of Chicago. 
1954 August 22  The south end of the Church structure is enlarged and again when this work is 
finished, now Cardinal of Chicago, Samuel Stritch comes to St. Stephen and blesses the building.  
1956 December  Refugees flee communist Hungary after an unsuccessful revolt, the first of which 
are met at the airport by Cardinal Samuel Stritch, two auxilliary bishops and Dr. Joseph Magyar, 
pastor of St. Stephen King of Hungary Church. 
1967 January Cardinal Codyôs ñProject Renewalò campaign begins. 
1974  June 22 Joseph Cardinal Mindszenty comes to Chicago and celebrates mass at Holy Name 
Cathedral. Also, he visited St. Stephen King of Hungary Church. Dr. Joseph Magyar retires after 36 
years as pastor and after short period of Fr. MICHAEL J. ADAMS, Dr. Gilbert Mihalyi, O. Praem 
succeeds him. 
1976 Members of St. Stephen represent the Hungarian community in both Chicago's Bicentennial 
Flag Day Parade on State Street and at the Bicentennial Flag Day Celebration at Soldier Field. 
1979 Members of St. Stephen represent Chicagoôs Hungarian community upon Pope John Paul IIôs 
arrival and at the mass said in Grant Park on Chicago's lakefront. 
1984 St. Stephen King of Hungary Parish celebrates its Golden (50th) Anniversary. 
1986-1987 Fr. Mihályi retires and for six months MSGR. KENNETH VELO is our Administrator. 
Later Jesuit Fr. Andrew Eördörgh comes from Toronto to become parish Pastor and almost 
immediately renovations begin on the church building inside and out.  
1991 May Fr. Joseph Somos succeeds Fr. Eördörgh as Parish pastor and continues 
renovation/restoration of St. Stephen King of Hungary Church. Fr. Somos comes to Chicago via the 
Hungarian church in St. Louis, MO (as did Fr. Mihályi) and as an accomplished musician on piano 
and church organ schedules yearly organ and piano concerts. 
1996 June Chicago Hungarians celebrate Hungary's 1100th Anniversary of Statehood at the James 
Thompson Illinois Center with participation by congregants of St. Stephen and their children. The 
day's program concludes with a piano recessional by Fr. Somos. 
1999 September Pastor, Rev. Joseph Somos retires to Hungary and Dean Fr. Michael Danek, C.R. 
succeeds as interim Administrator. Invited and available English speaking and Hungarian speaking 
priests begin visits to St. Stephen King of Hungary Church to celebrate Mass while the Chicago 
Diocese begins a search for a new pastor.  
2000 June Fr, Laszlo Vas arrives for the summer from the Archdiocese of Nagyvarad, Romania. His 
arrival comes as requested by a letter from Francis Cardinal George, Archbishop of Chicago.  
2000 October Fr. Laszlo Vasô Bishop in Nagyvarad gives his permission for Fr. Vas to remain in 
Chicago to continue his collegiate and theological studies and serve the spiritual needs of the 
Catholic Hungarian community at St. Stephen King of Hungary Church in Chicago, Illinois. 
2001 July The Archdiocese of Chicago names Fr. Laszlo Vas ñassociate pastorò of St. Stephen King 
of Hungary Church. 
2001 October St. Stephen King of Hungary joins Chicagoôs Archdiocese in its 3 year, ñSharing 
Christôs Giftsò millennium campaign and begins taking congregant pledges.  
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2001 December 2 His Eminence Francis George visits St. Stephen King of Hungary Church, and 
celebrates Mass. 
2002 October Roof repair begins and is completed. Discussion begins regarding repainting the 
inside of the church and repairing church windows. 
2003 February - Most Rev. John Manz bishop takes the Parish life into his hands.  
         March The Archdiocese of Chicago names Fr. Laszlo Vas ñAdministratorò of St. Stephen 
King of Hungary Church.  
2004 April Inside, repair and paintings of the Church and Parish is completed, also, the church 
windows were repaired.  
2004 July 5-12 Peter Cardinal ErdŖôs historical visit to Chicagoland area. He celebrates Mass at St. 
Stephen King of Hungary Church on July 11th. 
2004 August 22 Memorial Mass and Commemorative Book, for the 100 year anniversary of the 
consecration of Our Lady of Hungary Church and 70th year of St. Stephen King of Hungary Church. 
    St. Stephen King of Hungary Church is celebrating its 70th Anniversary in 2004. Since then much 
renovation and restoration has been done to keep the 150 year old structure in a workable, 
manageable state. The church has always sponsored fundraisers. Each year the church sponsors 
dinner dances, lunches, concerts, guest speakers and raffles for many charitable causes. But it is the 
time, talent and treasure of St. Stephenôs congregants that have made all of the renovation possible 
over the years.  
    Chicago is an ethnically rich city; parishes have been closing down regularly over the last few 
years. St Stephen should not be forced to close its doors too! The funds taken in from charitable 
donations and weekly collections are far exceeded by upkeep costs that the church faces.  
    Interested parties and those who'd like this intrinsically valuable ethnic, cultural and religious 
legacy to continue the work that it does please make all charitable contributions out to: St. Stephen 
King of Hungary Church and send to 2015 W.  Augusta Blvd. Chicago, IL 60622 Telephone: 
(773)486-1896 * Fax: (773) 486-1902 E-mail: st.stephen@freemail.hu    
Web: http://stephenchurch.org  Thank you for your contribution! 
 
ELŕSZč 

Ez a kis írás a Chicagói magyar katolikusok elmúlt száz esztendejének állít emléket különös 
tekintettel a Magyarok Nagyasszonya ®s a Szent Istv§n templomra. ĂSz·l minden magyar 
testvérünknek, kiket még évek multán is érdekel, hogy milyen is egy templomi közösség élete, hogy 
többszöri kezdés és abbahagyás, folytonos munka és pihenés, egyetértés és széthúzás után mégis 
hogyan jºn l®tre ®s marad meg az čhaz§t·l t§vol egy magyar templomi kºzºss®g.ò Ilyen szavakkal 
kezdi Dr. Magyar J·zsef kºnyv®t a ĂSzemelvények a Chicag·i Szent Istv§n templom ®let®bŖl 1930-
1974ò annak az elŖszav§ban, 

ĉr§som tºbbnyire pap²rra vetett ®s elbesz®lt eml®kekbŖl §ll ºssze. J· r®sz®ben elŖdeimre 
hagyatkoztam, akik nyugdíjas éveiket is termékenyen élték vagy élik meg. Megörökítették azt, amit 
jobb§ra m§r csak az Ŗ r§nk hagyom§nyozott eml®keikbŖl tudunk meg. 
ElsŖsorban Dr. Magyar J·zsef kºnyv®re gondolok itt, de Dr. Mih§lyi Gilbert O.Prem. ĂA Szent 
Istv§n pl®b§nia Chicagobanò is alapmŤ, mely az elm¼lt idŖszak meg®rt®s®hez n®lk¿lºzhetetlen. 
FejŖs Zolt§n ĂA Chicag·i magyarok k®t nemzed®ke 1890-1940ò egyed¿l§ll· a magyar felm®r®sek 
kºzt. Feldolgoz§sa val·ban addig hi§nyz· mŤfajt k®pvisel. Nem §ltal§nos²t, nem az amerikai 
magyarságról elmélkedik, hanem csak az itteni magyarok tanulmányozására vállalkozik. Teszi 
mindezt azóta is páratlanul. 

Idézett könyvek továbbá még Mindszenty József: Emlékirataim, valamint Csonka Emil: A 
Sz§mŤzºtt B²boros. Tºrºk Istv§n §ltal ºsszegyŤjtºtt anyag a ĂKatolikus-magyarok Észak-
Amerik§banò, mely helyi vonatkoz§sban szint®n Ft. Mihályi Gilbert írását rejti.  

http://stephenchurch.org/
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Szeretném, ha ez az emlékkönyv útmutató lenne az itteni katolikus múltunk megértéséhez és 
tudatosításához. Ehhez kérem Szent királyunk és a Magyarok Nagyasszonya segítségét.                                                                                                                        
Ft. Vas László 
 
REMÉNYIK SÁNDOR:    KÖSZÖNT EGY EMBER ... 
 
Köszönt egy ember: "Egészséggel járjon". 
"Adjon Isten", ... feleltem halkan én. 
Köd ült, csend ült az elhagyatott tájon, 
S szürke varjak egy száraz jegenyén. 
 
Mint valami fogadás, esküvés, 
A ködben úgy koppant tompán a szó, 
Aztán két összedobbant szívverés 
Elvált, mint óceánon két hajó. 
 
ElŖszºr l§tott ð utoljára tán, 
ElŖszºr, t§n utolszor l§ttam ®n, 
A varjak e szürke nap hajnalán 
Jajgattak a ködben, a jegenyén. 
 
A szemünk összevillant hirtelen, 
A szívünk dobbant, megzajlott a vérünk, 
Pedig nem történt semmi, semmi sem, 
Csak jólesett, hogy magyarul beszéltünk. 
1919. január 12. 
 
A CHICAGÓI (ILLINOIS ÁLLAM) MAGYAROK NAGYASSZONYA-TEMPLOMA 
 

1903-ban alakult, ®s hossz¼ idŖn §t, jelentŖs szerepet j§tszott az itteni magyars§g lelki 
fejlŖd®s®ben a Magyarok Nagyasszonya Egyh§zkºzs®g. Az idŖk folyam§n a kºrny®k lakoss§ga 
kicser®lŖdºtt, a templom l§togatotts§ga csºkkent ugyan, de az®rt az 1954-ben tartott aranyjubileumra 
ºsszegyŤltek a h²vek ®s a hitkºzs®g r®gi bar§tai. Az alkalomr·l a Katolikus Magyarok 
Vasárnapjában így emlékeztek meg: 

ĂEgy sz²vvel, egy l®lekkel ¿nnepelte Chicago eg®sz magyars§ga a Chicago South Side-i Magyarok 
Nagyasszonya templomának ötvenéves fennállását. A szép ünnepen - miként a mindennapi munkában 
és áldozatban is - a templom jubileuma egybeolvadt az egyházközség plébánosának, Msgr. Horváth 
ErnŖnek a jubileum§val. Az ºtven ®v egyh§zkºzs®gi ®let®bŖl Msgr. Horv§th ErnŖ mint pl®bános 
huszonöt évet dolgozott a Magyarok Nagyasszonya Egyházközség szolgálatában. A Chicago South 
Side-i magyarok szeretete egy¿tt vette kºr¿l a pl®b§nost ®s templom§t. Ez a kettŖs jubileum 
ºsszegyŤjtºtte a magyarokat, ®s az ¿nnep®lyes nagymis®n, amelyet a jubil§l· Msgr. Horv§th ErnŖ 
celebrált nagy papi segédlettel, zsúfolásig megtelt a templom. Az ünnepi szentbeszédet Msgr. Szabó 
J§nos, a Katolikus Liga alelnºke mondotta magyar ®s angol nyelven.ò 

Az elsŖ katolikus pl®b§ni§t a Dél Chicago-iak kezdeményezték. A negyedben ®vekig mŤkºdºtt egy 
lelk®sz n®lk¿li katolikus misszi·, s p®nzt gyŤjtºttek, hogy a Baltimore Avenue-n templomot 
építsenek. Végül a katolikus magyarok egyháza Magyarok Nagyasszonya néven 1903-ban Burnside-
on alakult meg. "Templomuk szintén gyorsan, egy éven belül felépült a 93. utca és Chauncey 
Avenue sarkán. A chicagói érsekség 8000 dolláros építési segélyben részesítette a gyülekezetet. 
Ekkor az egyházhoz kb. 700 lélek (150 család és 200 egyedülálló) tartozott. A templom 
fölszentelésére érkezett gróf Vay Péter így írt 1905-ben: 
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ĂAz ¼j magyar templom tºbb mint 16 kilom®ternyire lehet a kºzpontt·l. Utazom vas¼ton, Tramwayn 
és gyalog, míg végre megérkeztem. A környék még kopár. Itt-ott kukoricaföldek terülnek el. Köztük 
azonban az új boulvardok már ki vannak kºvezve. Az ilyen mezŖs®g kºzepette §ll a nagy 
deszkaépítmény. Oskola, templom és paplak mind egy fedél alatt épült. Jobb, mint semmi. Tíz év 
múlva majd építhetnek tágasabbat és szebbet. Addig pedig a célnak teljesen megfelel." 

IdŖben a kºvetkezŖ katolikus egyh§z Kelet (East) Chicag·ban alakult: 1906-ban Szentháromság 
néven a magyar római katolikus templom. 

Az elsŖ vil§gh§bor¼ elŖtt a magyarok Chicag·ban is tºbb templomot ®p²tettek. A 
templomavatással a bevándorolt közösség fontos lépést tett a megtelepedés, a beilleszkedés útján, s 
ezzel p§rhuzamosan a v§rosi, befogad· t§rsadalom szem®ben is bizony²totta, hogy az idŖleges 
munkavállalókból az ország megtelepült polgárává kíván válni. A ceremónia minden esetben 
alapjában azonos forgatókönyv szerint zajlott. A le²r§sokban rendszeresen visszat®rŖ k®t mot²vum a 
tömeges jelenlét és a nemzeti jelképek minél gazdagabb használata. Példaként lássunk egy részletet 
egy 1904-es hírlapi tudósításból: 

Ă¥rºmnapja volt a chicag·i magyars§gnak okt·ber 8-a, ekkor szentelte fel ugyanis FŖtisztelendŖ 
Quigley chicag·i ®rsek ¼r Ŗ excellenci§ja a Magyarok Nagyasszonya templom§t. M§r a kora reggeli 
órákban érkeztek a vidéki vendégek, részint a templomszentelési ünnepély fényét emelni, részint pedig 
a bérmálás szentségében részesülni. Fél kilenc órakor érkezett a templomhoz a South Chicagói Szent 
Istv§n Betegseg®lyzŖ Egylet test¿letileg, s innen a templomt·l az Ŗ vezet®s¿k alatt indult el a kelet 
felŖl ®rkezett sz§mos vend®g az ®rsek ¼r fogad§s§ra; a 93. ®s a Cottage Grove Ave.-n pedig 
csatlakoztak a már ott várakozó egyletekhez, és onnan rézbanda és lovasbandérium vezetése mellett 
indultak a sz®p sz§mban egybegyŤlt egyletek ®s kºr¿lbel¿l 4000-nyi embersereg a Chicago Dauphin 
park nevŤ depothoz, ahova pontban 9 ·ra 40 perckor érkezett meg a magas vendégekkel a vonat. 
Mikor az érsek úr a vonatból kiszállott, riadó Wellcome, éljen és tapsvihar fogadta. A rézbanda 
rázendített az America-ra, és utána a magyar Himnuszra, melyek után a magas vendég kíséretével 
helyet foglalt a számára kirendelt díszhintóban, a másik díszfogatban a konzulátus foglalt helyet 
k²s®ret®vel, m²g a harmadikban a hitkºzs®g n®gy k®pviselŖje. Most elindult a 24 tag¼ 
lovasbandérium, utána a díszhintók, ezek után a rézbanda, követve 24 megjelent díszesnél díszesebb 
egylet, végül az egyleten kívül állók, mintegy háromezren. Úgy a Cottage Grove, mint pedig a 93. 
Ave.-n a villamos kocsik kºzleked®se egy f®l ·r§ra teljesen megakadt. A templom elŖtt fel§ll²tott 
diadalkapu alatt fogadták a fehérbe öltözött koszorúslányk§k szeretett fŖp§sztorunkat, ®l¿kºn 
fŖtisztelendŖ B²r· Mih§ly south bendi pl®b§nos ¼rral, s ekkor egy kis koszor¼s le§nyka, S§nta Andr§s 
leánya, szép szavakkal tolmácsolta a róm. kath. magyarság ragaszkodását egyháza, lelkiatyja és 
fŖp§sztora ir§nt, k®rte Ŗ excellenci§j§t, hogy oly buzgalommal ®s szeretettel l®pjen ez ¼j magyar 
egyház hívei közé, mint bármely más, már rég megalakult egyház hívei közé, hiszen mi is 
megmutattuk, ha b§r nem is tudunk j·l besz®lni angolul, hogy Isten dicsŖs®g®t mi is emelni akarjuk, 
®s ha szer®ny hajl®kot is ®p²tett¿nk dicsŖs®g®re, de ragaszkodni fogunk hozz§ s lelkiaty§nkhoz ¼gy, 
mint b§rki m§s, ®s be is akarjuk bizony²tani, hogy mi is sz§mottevŖ nemzet vagyunk...ò 

A templomavatás további, szorosabban vett vallási cselekményei - felszentelés, ünnepi szentmise, 
bérmálás - ut§n d²szeb®det adtak, ahol az Ă²zletes magyar ®telek ®s kitŤnŖ magyar borok" Ăaz ºsszes 
angol vendégek" tetszését elnyerték. A vendégsereget pedig a templom mellett felállított sátorban 
ĂGaluska kitŤnŖ hegedŤzenéje" mellett vendégelték meg. Az idézett szövegrész is jelzi, hogy az 
egyház alapítása milyen szorosan kapcsolódik a társadalmi elfogadottság kivívásának 
motiv§ci·j§hoz. £rzŖdik a t§rsadalmi peremhelyzet elleni tiltakoz§s burkolt sz§nd®ka. A kºzºss®g 
min®l elŖbbi megszil§rd²t§s§t elengedhetetlen feladatnak tekintett®k, legal§bbis az esem®nyeket 
elsŖsorban befoly§sol· kºzºss®gi vezetŖk. Az egyh§z elŖtt §ll· feladatok felsorol§sa kºzºtt p®ld§ul 
ilyen sorokat olvashatunk: 

ĂMindenki l§thatja, hogy az egyh§zkºzség birtoka, a templom és környéke így gazdátlan jószág 
gyanánt nem állhat, hanem igen szükséges egy kerítés, hogy azon belül tisztességes udvart, kertet 
lehessen készíteni... A befásítás is okvetlenül szükséges, hogy mindenki, ájris, polyák, tót és talján ne 
nevessen minket..." 

Hosszú ideig nem sikerült egyházat alapítani a North Side-i katolikusoknak. Azok, akik a magyaron 
kívül más nyelven is beszéltek, lakóhelyükhöz közeli német, amerikai, esetleg szlovák, rutén 
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templomokba jártak. A hívek területi széttagoltsága, személyes okok, a magyar csoportok, és 
vezetŖik vet®lked®se akad§lyozta az egyh§zalap²t§st. Kºzben a nagykiterjed®sŤ v§ros ®szaki r®sz®n 
is nºvekedett a magyarnyelvŤ lakoss§g sz§ma, a Magyarok Nagyasszonya templomba val· 
rendszeres bekapcsolódásukat azonban ellehetetlenítette a jókora távolság. Villamos vagy vonat 
ugyan rendelkezésükre állt volna, de a nagy távolság miatt (oda-vissza 34 Mi, 54 km), 
vasárnaponként csak kevesen vállalták a hosszadalmas villamos vagy vonat utazást és a vele 
kapcsolatos többszöri átszállást, vagy gyaloglást. Privát autók a munkásosztály számára a század 
elején még nem voltak. Rendszeres belekapcsolódás, vagy a magyar testvérekkel való hetenkénti 
találkozás csak álom maradt. A délen lakóknak is csak 1904 után lett részük rendszeresen magyar 
istentiszteletben és más kulturális rendezvényekben. 

1904-tŖl 1930-ig, 26 ®ven §t az ®szaki magyars§g hŖ v§gy§t, hogy alakuljon egy magyar 
egyh§zkºzs®g, vagy templomi egyes¿let, mindenki mag§t·l ®rtetŖdŖnek tartotta, m®g a felsŖbb 
egyh§zi hat·s§g is. Ez azonban igen lassan ment. Az egyh§zszervez®st s¿rgetŖ felh²v§sok egy 
viszonylag korai p®ld§ja a T§rsalg· Egylet vezetŖihez fŤzŖdik. 1916-os jubileumi füzetükben 
olvasható:  

ĂEz ®vben a 25 ®ves fenn§ll§s eml®k®re megveti alapj§t Egyletünk a Magyar Háznak, továbbá egy 
Chicagóban felállítandó római katolikus templomnak.ò  

Sok k²s®rlet meghi¼sult, am²g erŖfesz²t®s¿ket ®s sz²v·ss§gukat siker koron§zta. A legnagyobb 
akadály, vagy kérdés, mint a keleti magyar közösségekben is az volt: hogy hol veszünk hát most egy 
magyar lelkipásztort? 
 
A SZENT ISTVÁN EGYHÁZKÖZSÉG  
 
ŕSKORA (1900-1930): 
ŕskornak a mi eset¿nkben a Szent Istv§n Templom alap²t§sa elŖtti idŖszakot nevezhetj¿k. Vagyis 
azokat az éveket, amikor Chicago északi oldalán valami egyházközs®gi szervezŖ mozgalom m§r 
l®tezett, de amelyrŖl ²rott feljegyz®sek vagy m§s eml®kek nem maradtak fenn. Az egy ideig m®g 
életben maradt Matuzsálemek Ft. Magyar József idejében már eltávozott üstökösök voltak: alig egy-
két szó említés történt róluk olyanok r®sz®rŖl, kik ezen Ŗskorszak "mŤkedvelŖ-szervez®s" szereplŖit 
- sajnos vagy nem sajnos - személyesen már nem ismerték. 
AZ ÓKOR (1930-1933): 

1930-ig tartott a várakozás, de a jó szívek törekvése csak nem vezetett sikerhez. Pedig hívtak 
Ŗk papot minden ir§nyból. Végre 1930-ban úgy látszott, hogy Grosz Ferenc magyar pap 
megjelen®s®vel megtºrt a j®g. ŕ m§r tºbb amerikai-magyar plébánián tevékenykedett. Igazában a 
dél-chicagói Magyarok Nagyasszonyát Grosz Ferenc alapította.1 1908-ban Perth Amboy-ban 
találjuk, mint az ottani Magyarok Nagyasszonya plébánosát. A húszas évek elején pedig Roubling-
ban a Holy Assumption plébánia élén állt. 

£rthetŖ teh§t, hogy a h²vŖ magyars§g kapva kapott a magyar pap megjelen®s®ben k²n§lkozott 
jó alkalmon, hogy templomalapítási tervét megval·s²tsa. El is indult SzŤz M§ria egyh§zkºzs®g 
néven a magyar egyházi élet az északnyugati városrészben, a 2445 N. Washtenaw utcában bérelt 
templomban. A nagy öröm azonban nagyon rövid ideig tartott. Hamarosan kiderült ugyanis, hogy 
Father Grosz Ferenc a saját maga útján járva független magyar egyházat szervezett, ezért hívei 
elidegenedtek tŖle. Magyar ®s n®met sz§rmaz§s¼ h²vek sz§m§ra alak²totta meg az egyh§zkºzs®get 
1930-ban. Csak hallomásból tudjuk, hogy a német és magyar tanácstagok között állandó villongások 
voltak, az egyházi hatóságtól független lelkipásztor nem tudott a pénzzel bánni. Folyton anyagi 
buk§s fenyegette Ŗket, az istentiszteletet nekik idegen kultur§lis kºzpontban tartott§k, ahov§ a 

                                                 
1 The Archdiocese of Chicago Antecedents and Developments, St. Mary's Training School, Des Plaines, Illinois, 1920. 
619. old. 
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magyarok nem szívesen mentek el, elidegenedtek lelkipásztoruktól, aki végül is 1933-ban eltávozott 
Chicagóból. 

Alighogy ez tºrt®nt, Nagy I. J·zsef szem®ly®ben egy m§sik magyar pap tŤnt fel a v§rosban, 
aki v§llalkozott a lelkip§sztori munk§ra. Term®szetesen a h²vŖ magyarok nagy örömmel fogadták, 
mert így a nehezen megkezdett egyh§zi ®let folytat·dhatott. De sajnos, szint®n megfelelŖ egyh§zi 
aj§nl·lev®l n®lk¿l mŤkºdºtt. Kb. hat h·napig pr·b§lta vezetni az egyh§zkºzs®g ¿gyeit, most m§r 
csak mint magyar lelkipásztor, mert nem tudott németül. Majd kiderült, hogy nincs egyházi 
ajánlólevele, csak vagabundusként próbált papi munkát végezni. Ez azonban volt nem elég, így el is 
vesztette a hívek bizalmát. Mennie kellett. Az egyházközség eme szomorú ókorából semmiféle írott 
eml®kek nem maradtak r§nk. Az Ŗ ittl®te sem bizonyult szerencsésnek.  
 
AZ EGYHÁZKÖZSÉG KÖZÉPKORA (1934-1937): 

 
Kºz®pkornak a mi eset¿nkben azt a korszakot nevezhetj¿k, melybŖl m§r egyes ²rott eml®kek, 

vagy emléktárgyak maradtak ránk. Pl. egy kombinált anyakönyv (1934. március 19-i kezdŖ 
dátummal), melyben a templomi keresztelŖket, b®rm§l§st, h§zass§gkºt®seket ®s temet®seket 
jegyezték fel az utókor számára, vagy valami bútordarab. A déli magyar templom plébánosa ekkor 
Ft. Horv§th ErnŖ volt, a chicag·i egyh§zmegye megbecs¿lt neveltje, kinek nagy ®rdeme volt az 
elszakadt egyházközség visszafogadásában. 
KASZTOVSZKY IMRE 

Az isteni Gondviselés jósága folytán Ft. Kasztovszky Imre, Vác-egyházmegyés pap érkezett 
ekkor Chicag·ba, akit Ft. Horv§th ErnŖ ºrºmmel mutatott be az ®rseki irod§ban, Mivel az ²r§sai 
rendben voltak: kedvesen fogadt§k ®s megb²zat§st kapott a v§ros ®szaki oldal§n ®lŖ katolikus 
magyarság lelki vezetésére. Itt-ott már vállalt lelkipásztori szolgálatot. Így pl. a Pennsylvania állam 
Windber kºzs®g SzŤz M§ria templom§ban tºltºtt n®gy h·napot 1928. Ŗsz®n.2 1930. október 4-tŖl 
1932. november 10-ig pedig a Woodbridge-i Kármelhegyi Boldogasszony egyházközség 
pl®b§nosak®nt mŤkºdºtt.3 

Ft. Kasztovszky Imre sz®pen nekil§tott a munk§nak ®s h²veivel nagy erŖfesz²t®st tett a 
gazdas§gi ºsszeoml§st kºvetŖ ®vekben, hogy a templomot fenntartsák. Ez azonban olyan nehéznek 
bizonyult, hogy pl. az Oltáregylet 1936. március 6-i gyŤl®s®n felvett jegyzŖkºnyv Minarovits 
Szerafim jegyzŖ k®z²r§s§val ezt jegyezte fel:  

ĂAz elnºknŖ jelentette, hogy a Father nem k®pes a perselyp®nzbŖl fedezni az ºsszes templomi 
kiadásokat." 

Ft. Kasztovszky nem tudta megszokni az amerikai életvitelt. Idegen maradt számára mindig, hogy a 
város északi oldalán a jó hívek nagy távolságra egymástól szétszórtan laktak mindenfelé. Példás 
®letŤ pap, kitŤnŖ sz·nok volt, de az angol nyelv v§laszfal maradt sz§m§ra a h²vek nagyobb l®tsz§m¼ 
csoportja felé. Kb. 1937 nyarán, 39 éves korában, szerényen visszatért Pest megyébe, ahol 
lelkip§sztori kiseg²t®st v®gzett szeg®nyes kºr¿lm®nyek kºzºtt. B§tyja ®s nŖv®re halála után egymaga 
maradt a háborús szegénységben. Utolsó állomáshelye Vác volt. Még a 70-es éveiben is minden 
h®tv®g®n egyszerŤ biciklin j§rta meg az utat a szentmis®kre, a v§roson k²v¿l fekvŖ templomhoz, 
Deákvár irányába. 1974. március 19-én, 76 éves korában távozott el az örök hazába. 

Mint láttuk, két balsikeres próbálkozás után 1934. március 19-én alakult meg törvényesen 
Chicago északi oldalán (2445 N. Washtenaw) az akkori Szent Imre (csak) Magyar Egyházközség 
(mert saját templomuk akkor még nem volt), és lett belŖle 1938. szeptember 1-tŖl kezdve - érseki 
engedély alapján - Szent Istv§n Templom ®s Egyh§zkºzs®g. Az Egyh§zfŖ Chicag·ban ekkor a 
nagytekint®lyŤ Mundelein B²boros volt. A h²vek elŖtt vil§gos lett, hogy ahhoz, hogy a jºvŖben el ne 
veszítsenek újra egy lelkipásztort, mindenképpen saját templomot kell számára szerezniük. 

                                                 
2 60th Anniversary, St. Mary's Hungarian Roman Catholic Church, Windber, Penna. Számozatlan oldal 
3 New Church Dedication. Album of Our Lady of Mount Carmel Parish, June 25, 1960. 2-3. old. 
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DR. WILDINGER JAKAB1937-1938 
Az új plébános, Dr. Wildinger Jakab 1937. november második felében érkezett közéjük. 

Nehogy lelkip§sztor n®lk¿l maradjanak ism®t, az Egyh§zkºzs®g n®pe gyŤjtést kezdett egy új 
templom ®s paplak megv®tel®re. Az elsŖ gyŤjt®s ºsszege $2.500,00 volt, melyhez az ®rseki iroda 
j·akarata, Ft. Horv§th ErnŖ aj§nl§sa folyt§n $4.000,00-t adott hozzá, és 1938. június havában így 
esett a választás a több mint 10 év óta használaton kívül álló baptista templomra a 2015 West 
Augusta Boulevard-on, ahol ma is §ll. A h²vek gyŤjt®si akci·i, az ®rseks®g ism®telt kºlcsºn®vel, 
elegendŖ volt, hogy 1935. j¼lius 27-én megvegyék az említett helyet, és nekiláttak a 
rendbehozatalához. Ugyanakkor a plébániát Szent István királyról nevezték el, mert akkor 
ünnepelték az Óhazában Szent István évét, az államalapító nagy király halálának 900 éves 
évfordulóján, és egyben erre való tekintettel Magyarországon ünnepelték a XXXIV. Eucharisztikus 
világkongresszust. Megtörtént tehát a templom megvétele, az új lelkipásztor azonban már nem volt 
képes az átköltözést irányítani, mert rövid kórházi betegség után 1938. szeptember 8-án 51 éves 
korában meghalt a Mercy kórházban. Szeptember 12-én a Mount Carmel temetŖben helyezt®k ºrºk 
nyugalomra. Kb. két év múlva Ft. Magyar József idejében egy sírkövet is vettek Ft. Wildinger 
sírjára, $500-®rt, ®s azt m§r k®szp®nzben fizett®k ki. A s²rkŖszentel®sre sok h²vŖ jºtt ki azon a 
vas§rnapon a Mount Carmel temetŖbe. Az egyik gondnok azt mondotta a fiatal Ft. Magyarnak:  

ĂL§tja, Father, mily sz®pen veszi ki mag§t a felirat a s²rkºvºn? Ha majd egyszer, adja a j· Isten, 
hogy sok ®v m¼lva csak, a Fathert fogj§k itt eltemetni, a Father nev®t a s²rkŖ m§sik oldal§ra fogjuk 
bevésetni. Mi nem ·hajtunk papi s²rkºveket gyŤjtºgetniò. 

Dr. Wildinger Jakab hirtelen halála óriási csapás volt a templomvételi bizottság tagjaira, minden 
h²vŖre, ®s megb®n²tott minden tov§bbi v§llalkoz§st. 1938 szeptember®ben a helyzet val·ban 
elszomorító képet mutatott. Két, katolikus, egyházi kapcsolaton kívüli, ú.n. független lelkész 
próbálkozása, rá három évi ígéretes kezdés után egy jó pap visszatérése az Óhazába, és ezt kºvetŖen 
a mindºssze kilenc h·napig itt ®lŖ pl®b§nos temet®se, ezen l®lekºrlŖ gondok kºzepette senki sem 
tudhatta m§r, hogy mik®nt fog siker¿lni a kºvetkezŖ l®p®s, ®s senki nem mert tan§csot adni, hogy mi 
is legyen a teendŖ ... 
DR. MAGYAR JÓZSEF 1938-1974 

A fiatal plébános hirtelen elhalálozása kimondhatatlan csapást jelentett a magyar híveknek. 
Ebben a sz²vet t®pŖ leverts®g¿kben az a gondolat k²nozta Ŗket, hogy fºl kell adniuk az eddigi szinte 
emberfeletti erŖlkºd®st, hiszen honnan akad ut·d, aki a nemes tervet tov§bb®p²thetn®. 
Bizonytalans§g b®n²totta a lelkeket. S ebb®li gyºtrŖd®s¿kben, szinte csodával határos, hogy 
megism®tlŖdºtt, mint m§r tºbbszºr, hogy a kil§t§stalans§g v®gsz¿ks®g®nek ·r§j§ban magyar pap 
jelent meg a színen. Ez volt Dr. Magyar József. 

Az Egyes¿lt Ćllamokban j§rt tanulm§ny¼ton ®s ®ppen Chicag·ba ®rkezett Horv§th ErnŖ 
pléb§noshoz, aki marasztalta, s Ŗ - látva a sivár helyzetet - maradt. Már szeptember 9-én a régi 
templomban a f§jdalmas r·zsafŤz®s®rt im§dkozta a h²vekkel a holtan fekvŖ dr. Wildinger Jakab®rt. 
Szeptember 15-én pedig az érsekség kinevezésével átvette a Szent István Király Plébánia vezetését. 
Hogy a pl®b§nia h²vŖ n®pe mennyire §t®rezte ennek a zºkkenŖmentes lelkip§sztori cser®nek 
sorsdºntŖ jelent®s®t, t¿krºzŖdik Steiner Sándorné szavaib·l, amiket az Olt§regylet jegyzŖkºnyv®be 
írt: 

 ĂAz isteni Gondviselésnek örökké hála, hogy nem maradtunk lelkiatya nélkül." S mindjárt így 
folytatja: ĂIsten hozta, Ft. dr. Magyar József plébános urat. Legyen szívesen közöttünk és maradjon 
velünk!"  

J·l ®rezte a lelkes h²vŖ hºlgy, hogy a lelkip§sztor §lland·s§ga n®lk¿lºzhetetlen feltétele a zsenge 
plébániai élet további fennmaradásának az elmúlt évek olyan gyors változásai után. S úgy látszik, 
hogy jól imádkoztak, mert így is történt. Hamarosan jött a II. világháború, és Father Magyar József 
nem tért vissza Magyarországra, hanem a chicagói Szent István Király Plébániánál maradt, és amint 
az k®sŖbb kider¿lt 35 évig. Az a tény, hogy ez a magyar templomalapítás az északnyugati 
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városrészben életben maradt, a hely okos megválasztása mellett ennek a lelkipásztori állandóságnak 
kºszºnhetŖ. 

Ft. dr. Magyar József 1909. február 22-én született Moson vármegyében. Középiskoláját 
Vácott végezte és belépett az egyházmegye szemináriumába. Majd kiküldték Innsbruckba a jezsuita 
hittudományi egyetemre, ahol teológiai doktorátust szerzett. 1932. március 13-án szentelték pappá. 
Hazatérése után Kecskeméten és Szolnokon lett hittanár. 1938-ban az Egyesült Államokba ment, s a 
Gondvisel®s Chicag·ba vezette, ®s itt is tartotta. Az ¼j pl®b§nos legelsŖ teendŖje volt a b®relt 
templomból való átköltözés az immár saját templomba 1939 tavaszán. Az 1868-ban épült baptista 
templom eléggé romos épület volt. Teljes megújításra szorult, a templom alatt pedig pincehelyiséget 
alakítottak ki a nagyterem számára. Vasárnaponként mise után a hívek bejöttek a templomba, 
megn®zni ®s megbesz®lni, hogy milyen elŖrehalad§s tºrt®nt a héten. 1939. július 30-án, vasárnap 
délután volt a hivatalos "Házszentelés", melyen minden család képviseltette magát. Hoztak háztartási 
dolgokat ®s ®lelmiszereket, melyekbŖl bŖven jutott tºbb napra a munk§soknak is. A pl®b§nos 
kºnnyezŖ szemekkel v®gezte a h§zszentel®s im§it, k®rve a j· Isten seg²ts®g®t a tov§bbi, elŖtt¿nk l®vŖ 
útra. Függöny még nem volt ekkor az ablakokon. Örültek, hogy csak néhány ablaküveg volt eltörve. 
A leleményes emberek ideiglenesen újságpapírral fedték be az üvegtáblákat, hogy az esti 
villanyf®nyben a szomsz®dos h§zak magasabb szob§ib·l ne tarthassanak terepszeml®t az ®rdeklŖdŖ 
felebar§tok. Bizony n®h§ny h®tig tartott, am²g f¿ggºnyre is tellett a r®gi t²pus¼, nagym®retŤ ablakok 
számára. 

A templom alatti, kb. 122 cm-es (48 inch) pincehelyiséget ki kellett ásni mélyebbre, hogy 
egy, társadalmi célokra használható nagytermet kapjanak. E költségre pénzfedezetük nem volt. Nem 
baj, Father - mondták a munkás férfiak -, majd mi magunk fogjuk kiásni, és a földet kihordani. 
Teljesítményüket csodálattal nézte a hívek serege. Íme: a templom alatti pince mélyebbre ásása kb. 
325 köbméter (425 cubic yard) nedves földmennyiség kiásását és elhordását jelentette. A derék 
férfiak azzal vigasztalták magukat, hogyha pénzük lett volna, egy megfelelŖ §s·g®pet akkor sem 
tudtunk volna a 12-18 inch (kb. 30-45 cm) vastag templomi falon és annak a cement alapvonalán át 
besz§ll²tani, tetemes k§r okoz§sa n®lk¿l. Nem meglepŖ teh§t, hogy a nagy erŖfesz²t®st ®s t¿relmet 
ig®nylŖ munka kb. két hónapig (május-június) tartott.  
Az acélgerendákat már csak úgy tudták beszállítani, hogy az egyik oldalfalon át nyílást törtek. A 
bravúros beszállítást, mondhatni "betuszkolást" szinte percenként váltakozó izgalommal figyelték. 
Még a nagy boulevardon is leállt a forgalom egy ·r§ra, a rendŖrs®g elterelte addig a forgalmat. 
Tolongott a n®zŖkºzºns®g.  

A f®rfiak "nagy horderejŤ" munk§ja mellett a buzg·s§gban, lelkesed®sben ®s hozz§®rt®sben 
versenyk®pes nŖket is ®rdemes megeml²teni. Az Egyh§zkºzs®gek keletkez®s®n®l, azok anyagi 
fenntart§s§ban Amerika szerte oroszl§nr®sze volt a NŖbizotts§goknak. Enn®l az Egyh§zkºzs®gn®l 
elŖszºr az Olt§regyletnek. 1940 ut§n a Szent Istv§n Olt§regyletnek, majd a Szent Erzs®bet 
Kongregációnak, melynek testvérága Kis Szent Teréz Kongregáció nevet viselte. A Magyar 
Egyh§zkºzs®g anyagi l®talapj§nak megteremtŖje, fenntart·ja, 1934-tŖl 1939-ig az Oltáregylet volt. 
A vasárnapi perselypénzben a dollár csak ritkán látott vendégként szerepelt. Sokszor még két dollár 
sem jött össze (különösen 1935 és 1937 között, fŖk®nt a ny§ri vas§rnapokon ®s a t®li h·zivatarok 
idej®n). Viszont sz¿ks®gszerŤ kiad§sok: a fatemplom havi b®rlete, a b®relt "civil" lak§s a pl®b§nos 
sz§m§ra, a pl®b§nos havi fizet®se, a h§zvezetŖnŖ, a h§zmester (vagy sekresty®s), az orgonista 
fizetése, a telefon, a villany, a háztartási kellékek költségei mindig voltak és mindig lesznek. Honnan 
vegyék a pénzügyi fedezetet, ha a miseadományok összege csaknem nulla? 1934-tŖl kezdve teh§t az 
Oltáregylet "rohamcsapata" társadalmi összejöveteleket rendezett, bev®tel¿kbŖl fizett®k ki a 
b®rleteket, sz§ml§kat, t®lre a fŤt®st a b®relt lak§sban ®s a fatemplomban, ®s ha maradt valami - még 
ha több hónapi késéssel is - a plébánost. Ropogtak a táncmulatságok, disznótoros vacsorák, rétes 
bemutatók, születésnapi rendezvények, a kocka-játék hatóságilag engedélyezett formája (Bunco, de 
nem a "Bingo"), ny§ri piknik, Ŗszi baz§r, csal§di j§t®kd®lut§nok felv§ltva egyes olt§regyleti tagok 
otthonában, kerthelyiségében, vagy a templom alatti nagyteremben. Óriási munkabefektetésekkel 
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(pl. fŖz®s, s¿t®s, friss²tŖk, vel¿k kapcsolatos kell®kek, sokszor m®g asztalok, sz®kek kºlcsºnz®se ®s 
sz§ll²t§sa is, stb.) ®s vel¿k ar§nyban nem levŖ bev®telekkel, de elŖteremtett®k a magyar int®zm®ny 
létminimumához szükséges összegeket. Így ment ez hónapról hónapra, öt éven keresztül. 
Ugyanakkor a saj§t meg®lhet®s¿k®rt naponta tºbb mint 8 ·r§t dolgoztak, fŖleg a nŖi vil§g. A 
Templomnak pedig ingyen! És nem roskadtak össze a nagy teher alatt 1939-ig. £rthetŖ teh§t, hogy 
már mindenki várta, hogy jön-e egy ¼j kezdet a v®gsŖ megsemmis¿l®s, az ºsszeoml§s vagy sz®tes®s 
elŖtt. £s ekkor z¼dult r§juk a gy§szh²r, hogy Dr. Wildinger Jakab hirtelen hal§llal, alig 9 havi 
t®nyked®s ut§n, fiatalon elt§vozott tŖl¿k az ºrºk haz§ba.   

A templomszentelést 1939. szeptember 24-én Samuel Strich, Milwaukee érseke végezte. 
Nemsok§ra Ŗ lett Chicago b²boros-érseke. A magyar plébániák messze idegenben végzett 
nemzetmentŖ hivat§s§t ®rt®kelve Horthy Mikl·s Magyarorsz§g korm§nyz·ja ®s a magyarorsz§gi 
fŖpapok t§viratilag ¿dvºzºlt®k ezt a nagyszerŤ magyar alkot§st. 

ĂMaga a templomszentel®s szeptember 24-®n egy gyºnyºrŤ naps¿t®ses vas§rnapon tºrt®nt, ¿nneplŖ 
sz²vŤ amerikai ®s magyar paps§g, ®s nagysz§m¼ h²vŖsereg r®szv®tel®vel. Akik e felejthetetlen d®lelŖtt 
pontos idŖben ®rkeztek ®s m®gsem juthattak m§r be a kb. 400 ¿lŖ- és 200 állóhelyes templomba, azok 
sz§m§ra a templom elŖtti Augusta Boulevardra kºzvet²tett¿k az ¿nnepi szentmis®t. Mi, a jelenlevŖ 
®p²tŖk, alig tudtuk elhinni, hogy mindez igaz ®s nem csak §lom. Mert hiszen mindig is egy álom volt 
ez, de amelyik val·ra v§lt.ò 

Az a gondolat, hogy lengyel-amerikai szomszédságban vettek templomot, jónak bizonyult, mert a 
Szent István Király Plébánia körüli utcákban lakó katolikusok közül sokan ezt választották 
templomuknak, holott a Szt. Helén nagy lengyel plébániatemplom a közelben volt.  
1945 ut§n a templom m§r szŤk lett, ha nem is a magyar, de az ide§raml· lengyel h²vek befogad§s§ra. 
Minden vasárnap a hat szentmisén kb. 1500-2000 szem®ly vett r®szt. A 9 ·rakor kezdŖdŖ szentmis®n 
¿lŖhely, a 11 ·rakor kezdŖdŖn pedig §ll·hely ®ppen csak hogy jutott a híveknek. A templom utcára 
nyíló kapuja "CSAK BEJARAT", a két oldalajtó pedig "CSAK KIJÁRAT" lett a 10-es szentmise 
v®g®n, amikor a h²vek m§r az utc§n §lltak rendezett sorban, hogy bejuthassanak a kºvetkezŖ, 
pontosan 11 ·rakor kezdŖdŖ szentmis®re. A templom melletti, de azzal ºsszef¿ggŖ Szent Erzs®bet 
terem ¿lŖ- és állóhelyei kellettek legkevesebb öt éven keresztül. 1952-ben már ezrek és ezrek 
kimondott óhaja volt, hogy meg kell nagyobbítani a templomot. Szerencsére a templom mögötti 
szabad hely a saját tulajdon volt. Az érseki irodával elintézve az új építkezés hivatalos engedélyét 
(1953. július 24-®n), a h²vek ºrºmmel adt§k beleegyez®s¿ket. Bizotts§gok l®tes¿ltek megfelelŖ 
teendŖkkel ®s jogkºrºkkel. MegkezdŖdºtt a bont§s, a hozz§adand· ¼j r®sz pince-vonalának kiásása 
(ez m§r g®pekkel, k²v¿lrŖl tºrt®nhetett), az ¼j falak felh¼z§sa, az ¼j tetŖszerkezet behelyez®se, a 
belsŖ berendez®s beszerz®se, beszerel®se, a templom fest®se, ®s kisebb zºkkenŖk ut§n k®szen §llt a 
megnagyobbított új Szent István Templom. A költségvetés $ 250,000.00 igényelt 1953 és 54-re.  
1954. február 25-én volt az utolsó mise a régi, kisebb templomban. Utána minden vasárnap az alsó 
"kis" táncteremben. Augusztus 8-án volt az utolsó vasárnapi szentmise már a megnagyobbított alsó 
díszteremben. Augusztus 15-®n az elsŖ vas§rnapi szentmis®re m§r fent, az ¼j megnagyobb²tott 
templomban került sor. 

1954. augusztus 22-e, vasárnap: az új megnagyobbított templom ünnepélyes szentelése 
Samuel Strich (most m§r mint Chicago v§ros b²boros fŖp§sztora) által. Mihalovics Zsigmond, pápai 
protonotárius, az Actio Catholica volt országos elnöke pontifikálta a szentmisét, és Msgr. Tanos 
Árpád clevelandi plébános mondta a szentbeszédet. A felszentelés után ünnepi bankett következett a 
nagyteremben, amelyen a bíboros is megjelent. 

A megnagyobbított templom segített befogadni az 1956. októberi magyar szabadságharc 
leverése után a menekülteket. Chicagóba nagy számmal érkeztek a szovjet megtorlás után a 
sz¿lŖh§zb·l elmenek¿lt honfit§rsak, ®s a Szent Istv§n Kir§ly Pl®b§nia mindent elkºvetett, hogy 
leteleped®s¿kben ®s amerikai ®letkezd®s¿kben seg²tse Ŗket. ErrŖl ²gy emlékezett meg Father Magyar 
J·zsef b¼cs¼besz®d®ben: ĂAmikor 1956 ut§n sz§z§val ®rkeztek Chicag·ba, eml®kez¿nk, hogy a 
kºvetkezŖ vas§rnapokon sz§z§val jºttek egyh§zmegyei aut·buszokon a Spaulding otthonb·l a 
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magyar szentmisékre, annyian, hogy a megnagyobbított templomban nem maradt állóhely még a 
padok kºzºtt sem. Szentmise ut§n pedig az Olt§regylet ®s a Szent N®v T§rsulat tags§ga l§tta Ŗket 
vendégül reggelire a nagyteremben". 
PROJECT RENEWAL Az Egyházmegyei Általános Újjáépítési és Újjászervezési Mozgalom 

1967 janu§rj§ban, k®t®ves vizsg§l·d§s, gyŤl®sek ®s tervek kidolgoz§sa ut§n Cody b²boros ¼r 
az eg®sz egyh§zmegye ter¿let®re kiterjedŖ gyŤjt®st ind²tott meg, melynek c®lja ¼j iskol§k, 
templomok, klinikák építése, sok régi intézmény épületeinek gondos kijavítása, használhatóbbá 
tétele, vagy azok teljes átépítése volt.  

A sz®leskºrŤ gyŤjt®si mozgalom folyam§n az ®rsek ¼r k®r®se minden csal§dhoz ®s minden 
h²vŖhºz eljutott. E mozgalom azt jelentette, hogy a h²vek a rendes havi vagy ®vi templom-fenntartó 
adományokon felül ajánljanak fel ajándékot az egyházmegye e rendkívüli újjáépítési mozgalmára. 
Az Érseki Bizottság minden egyházközségre annak létszáma szerint egy arányosan megállapított 
részt szabott ki. Templomunkra 1967 januárjában a kiszabott összeg $ 20,000.00 volt. Ezt két év 
alatt kellett beküldeni az érseki irodába. Ha a kijelölt rész felett több összeg futott be az egyes 
templomokhoz, akkor a többlet az egyházközség tulajdona, mely felett a plébános és a gondnoki kar 
rendelkezhetett, és beszerzésekre, épületi munkálatokra, esetleg új építkezési tervek megvalósítására 
vagy ad·ss§g kifizet®s®re ford²thatt§k. Val·sz²nŤ ez ²gy is nagy gondot okozott egyes szeg®nyebb 
helyeken a több mint 400 templom közül...  

Szent Istv§n Templom§n§l egy meglepŖ ¼j fordulat §llt be...Ugyanis a mintegy 20 templomi 
gyŤjtŖ kºz¿l Ko·s L§szl·, k®sŖbbi Holy Name elnºk, Varga P§l, p®nzt§ros, mindegyik a maga 
gyŤjtŖ kºr¼tj§n, egyenk®nt 12, illetve 10 ezer doll§rt gyŤjtºttek n®h§ny h®t alatt. Moln§r J·zsef, 
Hod§cs J·zsef, LŖkºs Istv§n, Dynes Patrick, Jaretz Stanley, vasárnapi buzgó kollektorok és mások 
annyira belelend¿ltek a gyŤjt®sbe, hogy szint®n tºbb ezer doll§rt hoztak ºssze m§r az elsŖ n®gy 
h·napban. 1967. m§jus elsej®n m§r t¼lhaladt§k a r®szt, ®s ettŖl kezdve a m®g h§tralevŖ k®t ®v 
hat§ridŖ alatt a v®gºsszeg 49,000.00 doll§rig ment fel. A tºbblet a saj§t egyh§zkºzs®g¿nk 
tulajdonába került.  

1967 márciusától kezdve az Egyházmegyei Bizottság minden hónapban kétszer is leközölte a 
kb. 400 templom n®vsor§t, a k®thetenk®nt nºvekvŖ ºsszeget, és közöttük két éven át a templom 
nevét: SAINT STEPHEN KING OF HUNGARY CHURCH, mint akik túlteljesítették a normát. Végül 
is az ·ri§sbetŤs templomok sz§ma lassan felemelkedett 40-ig de templomunk is mindig köztük volt. 
Maguk a hívek csodálkoztak a legjobban, hogy miként is valósulhatott ez meg ily sikeresen? És még 
valami: a templom saj§t kimutat§saib·l kitŤnt, hogy az aj§nd®kokb·l $41,000.00 jºtt ºssze a j· 
magyarjaiktól, és csak $8,000.00 a nem magyaroktól. Ezen legjobban maga a plébános csodálkozott, 
mert fel volt készülve, hogy a többi hívek adománya többszörösen felül fogja múlni a magyarokét. 
Öröm volt látni, hogy a templom vallásos magyarjai mindig helytállnak és a templom fennállása, 
vir§gz§sa az Ŗ v§llukon nyugszik. 

Ft. dr. Magyar József 1974. március 4-én 35 évi lelkipásztori szolgálat után visszavonult a 
pl®b§nia vezet®s®tŖl, ®s ®desanyj§val Braz²li§ba kºltºzºtt rokonaihoz illetve a magyar benc®sek 
Szent Gellért kolostorába nyugalmi évei eltöltéséhez. Itt írta a Szemelvények a Chicagói Szent 
István templom ®let®bŖl c²mŤ kºnyv®t melynek ut·irat§ban ezeket jegyezte meg: 

ĂEgy ®jszakai §lmom is volt nem r®g. Az "®jszak§nak s²rnyit· fel®ben" az egykori h²vek kºz¿l egyik-
m§sik lelke megjelent a s²rkŖn®l, (Wildinger) keresve annak a m§sik oldal§n a s²rfeliratot, hogy vajon 
a templom®p²tŖ pl®b§nos Father Magyar, ott van-e már eltemetve, mert szívesen elbeszélgetnének, és 
kezet szorítanának vele annyi év után. 
Gondolatban, ha a j· Isten megengedn®, ®n is oda szeretn®k zar§ndokolni az egykori s²rkŖhºz, 
akárhol lennék is eltemetve, hogy lerójam e találkozón az örök hálámnak egy részét azokkal szemben, 
akik velem egy¿tt ®p²tettek ®s dolgoztak, az ºrºkk®val· Isten dicsŖs®g®re, a magyar templom 
fejlesztésére. Hálás szellemi kézfogás lenne ez még egyszer az élet és a s²r innensŖ oldal§r·l. Ćmen.ò 

Brazíliában Sao Pauloban halt meg 1988. október 25-én. (Édesanyja másfél évvel korábban hunyt el 
102 éves korában.) 
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MICHAEL J. ADAMS 1974. március - április 
Dr. Magyar József eltávozása újra a régi válság érzését újította fel, mert a magyar 

egyh§zkºzs®g magyar pap n®lk¿l maradt. B§r a Chicago ®s Kºrny®ke c²mŤ helyi magyar hetilap 
szerint az elmenŖ pl®b§nos a magyar papok list§j§t eljuttatta Cody b²boros-érseknek, a tény az volt, 
hogy magyar pap nem állt rendelkezésre a lelkipásztori szolgálat folytatására. Igaz, az egyik 
közelben mŤkºdŖ magyar pap idejºvetele ®rdek®ben a fŖp§sztor mindent megtett, de p¿spºke nem 
volt hajlandó elengedni. Átmeneti megoldásként a bíboros-érsek adminisztrátorként kinevezte 
Michael J. Adams chicagói egyh§zmegy®s papot, aki akkor a Clergy Personnel Board ¿gyvezetŖje 
volt. Igaz, Father Adams nem teljesen idegen, hiszen magyar csal§dban nŖtt fel. £desapja 
Magyarországon született és kicsi korában került az Egyesült Államokba, édesanyja pedig ott 
született, t®nylegesen azonban nem besz®ltek otthon magyarul, ®s ²gy Mike nem nevelŖdºtt 
magyarnak. 

Father Adams-ot 1959-ben szentelték pappá és több helyen volt káplán. A hetvenes években 
az eml²tett egyh§zmegyei hivatal vezetŖjek®nt kapta meg a Szent Istv§n Király Plébániához az 
ideiglenes kinevezését. A magyar paphoz szokott hívek azonban nehezen viselték el ezt a változást. 
Ez hamarosan ki is derült. Father Adams befejezte a nagyszombati Vigíliát és szentmisét, a magyar 
hívek azonban már várták a feltámadási kºrmenetet. Amerikai templomban ilyen nincs, s ²gy Ŗ mit 
sem tudott r·la, nem volt r§ felk®sz¿lve. P§r f®rfi azonban erŖsen kºvetelte, mire hozz§l§tott ®s 
megtartották a feltámadási körmenetet. Szükségtelen elmélkedni, hogy milyen nehézségek és milyen 
gyakran merülhettek volna fel, ha ez a helyzet hosszasan húzódik, mert néhány héten belül 
megoldódott a helyzet. A bíboros-érsek Dr. Mihályi Gilbert premontrei kanonokot küldte a Szent 
István Király Plébániára lelkipásztornak. 
DR. MIHÁLYI GILBERT 1974-1986 

Father Mihályi, a St. Louis-i Szent Istv§n templom pl®b§nosa lett a kºvetkezŖ lelkip§sztor. S 
bár Dél-Amerik§ban Lim§ban, Peru fŖv§ros§ban vak§ci·zott, hogy ott latin-amerikai történelmi 
Master diplom§j§hoz sz¿ks®ges dolgozat§hoz anyagot gyŤjtsºn, el®rte ott az érseki hivatal telefonja. 
Kinevezését megkapta és beiktatása 1974. április 21-én került sor. 

Az új plébános nem volt ismeretlen a Szent István Király Plébánia hívei körében, hiszen a 
60-as ®vek elsŖ fel®ben, amikor a Wisconsin §llambeli West De Pere-ben levŖ Szent Norbert 
College-ban tanított, és karácsonykor, húsvétkor besegített Dr. Magyar József felkérésére. 
Szombathelyen született 1920-ban. Középiskoláit a premontrei gimnáziumban végezte majd 
érettségi után belépett a rendbe. Rómában tanult és ott szentelték pappá 1943-ban. A budapesti 
Pázmány Péter Tudományegyetem Teológiai Fakultásán szerezte meg a doktorátusát politika-
erkºlcstan t®makºrben. 1950 ut§n a szerzetesrendeket erŖszakkal feloszlatt§k, ez®rt menek¿lnie 
kellett. St. Louisba ment, ahol latin-amerikai történelmi tanulmányokat végzett, 1971 januárjától 
pedig a Szent István magyar plébánia plébánosaként tevékenykedett. 1974-ben a Chicagói Szent 
Istv§n templom lelkip§sztora lett, ®s legelsŖ feladata a kºzelgŖ Mindszenty-l§togat§s elŖk®sz²t®se 
volt. Az Ŗ idej®ben a kºrny®k biztons§ga a m®lyponton volt. Az Ŗ nev®hez kapcsol·dott a templom 
színes üvegablakainak elkészítése. 1986. október 1-j®tŖl Dr. Mih§lyi Gilbert nyugd²jba vonult.  
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MSGR. KENNETH VELO 1986-1987 
Bernardin Chicagói bíboros annyira tºrŖdºtt a Szent Istv§n Kir§ly Templom sors§val, hogy szem®lyi 
titkárát küldte ki vasárnaponként misézni közel fél éven át.  
EÖRDÖGH ANDRÁS S.J. 1987-1991 

Szegeden született 1929. október 31-én. Jezsuita növendék volt 1948-tól. 1952-tŖl egy 
tervezŖi irod§ban dolgozott. 1956 decemberében sikeresen kiszökött Magyarországról és rendi 
elöljárói Írországba küldték teológiai tanulmányokra. 1959. július 31-én Dublinban szentelték pappá. 
A kanadai jezsuita provinci§ba ker¿lt, elŖbb a toront·i Szt. Erzs®bet templomn§l, k®sŖbb Courtland 
környékén szolgált. 1966-t·l ºt ®vig ºnk®ntes volt az alaszkai misszi·ban. K®sŖbb Hamilton Szt. 
István templom és Lahore Pakisztán következett. Majd ismét Courtland, Magyarország, Vancouver, 
Montreal.  1987 márciusától Chicago. A plébániával egybeépült, de rendkívül leromlott állapotú 
templomot itt is kívül-bel¿l fel¼j²tatta. FŤtŖ-hŤtŖ l®gkondicion§l· berendez®seket szereltek fel 
minden helyis®ghez. Tette mindezt a legkisebb anyagi h§tt®rrel saj§t kezŤleg vagy a h²vekkel 
karöltve. Teljesen §talak²tott§k a templom tetŖzet®t, ®s a pl®b§nia falait is jelentŖsen §t®p²tett®k. 
Néhány ablakot, amit amúgy is mindig betörtek, befalaztatott. Bedeszkázták a torony rózsaablakát 
annak megromlott állapota miatt. A toronyban szobákat alakítottak ki, és a cserkészek kaptak benne 
helyet. A megkezdett munk§latok teljes befejez®se elŖtt rendje ism®t hazah²vta Magyarorsz§gra 
építeni. 
SOMOS JÓZSEF 1991-1999  

1991 m§jus§t·l vette §t Eºrdºgh atya hely®t.  ElŖtte St. Louis pl®b§nosa volt, de Mikl·sh§zy 
Attila a külföldi magyarok püspökének a kérésére átvette az itteni templom vezetését. Somos atya 
szépen orgonált és zongorázott, évente több hangversenyt is adott a híveknek. A templom orgonáját 
az Ŗ idej®ben cser®lt®k ki. A State of Illinois Building-ben rendezett Millecentenáriumi 
megemlékezésén a templom tagjai is részt vettek. Az ünnepségen Somos atya zongorán játszott. Új 
fŖolt§rk®pet kapott a templom, Clara Both v. Wimpfen alkot§s§t, aki aj§nd®kba adta azt a 
templomnak. 

1999. szeptember 1-j®tŖl Somos J·zsef fokozódó betegsége miatt nyugdíjba vonult és 
Magyarországon papi otthonban, helyezkedett el. A vasárnapi szentmiséket általában meghívott 
nyugd²jas angol anyanyelvŤ, vagy vend®g §tutaz· magyar papok szolg§ltatt§k, ®s a h²vek magyarul 
énekeltek. Átmeneti megoldásként a bíboros-érsek adminisztrátorként kinevezte ideiglenesen 
MICHAEL DANEK, CR 1999-2003 ker¿leti esperest, ĂTemporary Administratorò minŖs®gben. 
Minden egyh§ztan§csgyŤl®s angol nyelven folytat·dott. 

Somos József eltávozása újra a régi válság érzését újította fel, hiszen a templom ismét 
magyar pap n®lk¿l maradt. Mivel magyar pap nem §llt rendelkez®sre, a h²vek pap keresŖ akci·ba 
fogtak Magyarországon a lelkipásztori szolgálat folytatására. Saját imát is írtak kérésük 
meghallgatására. A Chicagói bíboros fŖp§sztor Francis George mindent megtett az ¿gy ®rdek®ben, 
de a jelentkezŖket megv§logatta a hat§lyos egyh§zjog elŖ²r§sai alapj§n.  
VAS LÁSZLÓ 2000- 

Nagyváradon született 1965-ben református családban. Középiskoláit is itt végezte, érettségi 
után református teol·gi§ra felv®teli elŖk®sz²tŖre j§rt, majd 1985-ben katolizált. 1992-ben Tempfli 
József megyéspüspöke Budapestre küldte tanulni. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Hittudományi Fakultásán szerzett Baccalaureatus fokozatot. Egyetemi évei alatt rövid ideig 
Londonban, a Westminster egyh§zmegye szemin§rium§ban tanult ®s gyŤjtºtte az irodalmat 
dolgozat§hoz, mely Szt. Ćgoston hat®kony kegyelemtan§nak fejlŖd®s®rŖl sz·lt. Szentel®se ut§n 
Nagyvárad mellett volt plébános, majd püspöke Rómába küldte a Gregoriana (Gergely) egyetemre a 
Római Pápai Magyar Intézet lakójaként.  

2000. június végén Francis George Chicago-i bíboros levelére, nyári kisegítésre érkezett 
Chicag·ba. Okt·bertŖl megy®sp¿spºke, Tempfli J·zsef enged®ly®vel itt folytatta a ĂMasterò 
tanulmányait és mellette a templomban lakó papként a szentségek kiszolgáltatója. KºvetkezŖ ®v 
nyarától a Chicago-i érsekség "Associate Pastor" kinevez®st adott neki. Okt·bertŖl kezdet®t vette az 
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érsekség  "Sharing Christ's Gift Millenium Campaign" nevŤ 3 ®ves gyŤjt®si kampánya, melynek 
értelmében $100,000.00-t kell a templomnak ºsszegyŤjteni. Ennek 20 sz§zal®ka k¿lºnbºzŖ c®lokat 
szolg§l a chicag·i fŖegyh§zmegy®ben, de a biztat§sok szerint megmarad· 80 ezer a pl®b§nia 
fel¼j²t§s§ra lesz elŖir§nyozva. A templom ®vek ·ta be§zott, és bár a leszakadt mennyezetrészt 
kijavították az továbbra is átázott és nedves.  
2001 Ŗsz®tŖl Vas L§szl· v®gre elkezdhette itteni tanulm§nyait a Mundelein egyetemen, ahov§ 
naponta kij§rt, majd t®li idŖszakban kikºltºzºtt. K®sŖbb budapesti ®s r·mai tanfolyamai is elfogadást 
nyertek ²gy csup§n a dolgozat meg²r§sa, marad h§tra. Advent elsŖ vas§rnapj§n Francis George 
chicag·i b²boros csup§n p§r nappal elŖtte jelzett l§togat§sra ®rkezett ®s szentmis®t celebr§lt a 
templomban. A hívek sokasága nagy örömmel és szeretettel fogadta a bíborost, aki a szentmise után 
a Chicagoi Magyar Klub, Mindszenty nagyteremben tartott Mikulás-ünnepségét is megtisztelte. 

2003 februárjában JOHN MANZ segédpüspök meglátogatta a templomot és a szentmise után 
az Egyháztanács tagjaival tárgyalt, majd személyesen kézbe vette a templom vezetését, mint 
ĂAdministratorò. M§rciust·l a chicag·i ®rseks®g megerŖs²tette Vas L§szl·t ®s "Administrator" 
kinevez®st adott neki. Az egyh§ztan§cs gyŤl®sei ism®t magyar nyelven folytat·dhattak. Tavaszra 
befejezŖdºtt a templomtetŖ k®tszeri jav²t§sa, ®s folytak a t§rgyal§sok az ablakok mázolása és a 
templombelsŖ kifest®se ®rdek®ben is.  

2004 §prilis§ra befejezŖdºtt a templombelsŖ be§z§sainak jav²t§sa ®s fest®se, az ablakok 
jav²t§sa ®s m§zol§sa ®s a pl®b§nia belsŖ fest®se. Megnyitott§k ®s kijav²tott§k a torony bedeszk§zott 
rózsaablakát is. A templom alatti Mindszenty teremben 30 új hosszú asztal valamint 300 szék 
cser®lte le a r®giket. Đj dobog· ker¿lt a szent®lybe, ®s r§ ¼j bord· padl·szŖnyeg, mindez a h²vek 
adományaiból. Az utcai lebetonozott kertet újra virágoskertté alakították. 
2004. j¼lius 5. ®s 12. kºzºtt ErdŖ P®ter b²boros ¼r, l§togat§st tett Chicag·ban ®s kºrny®k®n. J¼lius 
11-®n ¿nnep®lyes fŖp§sztori mis®t pontifik§lt a Szent Istv§n templomban a 70 ®ves kºzºss®gnek.  

2004. augusztus 22-én a templom közössége Szent István napját szentmisével ünnepelte, 
jelen emlékkönyvben pedig mindenkor tisztelettel megemlékezik a Magyarok Nagyasszonyá-ról az 
elsŖ chicag·i magyar templomr·l is, melyet sz§z esztendeje ®p²tettek ®s szenteltettek fel elŖdeik. 
Ugyanakkor hálás szívvel gondol a mai közöss®g a 70 ®vvel ezelŖtti alap²t· tagokra is, akik a v§ros 
m§sodik magyar katolikus templom§t elind²tott§k, majd megv§s§rolt§k, ®s romjaib·l 65 ®vvel ezelŖtt 
felépítették ezt az épületet, ahol ma is él a hitközösség. Ötven esztendeje annak, hogy Samuel Strich 
bíboros 1954. augusztus 22-én a megnagyobbított templomot újra fölszentelte. Isten fizesse meg 
nekik, amit az itteni magyar közösségért tettek, emlékük pedig legyen áldott!A "Sharing Christ's 
Gift Millenium Campaign" nevŤ gyŤjt®s az eltelt k®t ®s f®l ®v után több mint 80 százalékban 
teljesedett be, ami nagyon sz®p §ldozat az itteni idŖsºdŖ, de lelkesed®s®ben nem lanyhul· h²vek 
r®sz®rŖl. Nem egyforma §ldozatot k®rt¿nk, hanem azt, hogy mindenki hozzon §ldozatot, ki-ki 
lehetŖs®ge ®s tehets®ge szerint. Az egyházközség 70 éves, a templom 65 éve szolgálja az itteni 
magyarság lelki igényeit. Sok átépítést, javítást megélt, hogy alkalmas maradjon a templomi és 
kºzºss®gi haszn§latra. Mindig p§rtolta a szeretetszolg§latok, alap²tv§nyok szervezŖit (gyŤjt®sek), s 
ugyanúgy segít ma is. Az egyházközség minden évben támogatja a vacsorával egybekötött 
táncmulatságokat, ebédeket, hangversenyeket, vendég szónokokat, és tárgynyeremény sorsolásokat. 
A templom alatti Mindszenty terem több mint 350 ember befogadására képes. Ehhez megfelelŖ 
konyha is rendelkez®sre §ll. A templom ²gy akaratlanul is a jelk®pes ĂMagyar Kultúrházò szerep®t 
tölti be a térségben, ahová nemzeti ünnepeinken a helyi magyarság az egyházi és civil szervezetek 
vezetŖi mindig ºsszejºnnek kºzºsen ¿nnepelni.A belsŖ munk§latokat, valamint a havi sz§ml§k 
kifizetését azonban mindig a templom híveinek ideje, rátermettsége, önkéntes munkája és önkéntes 
adom§nyoz§sa tette csak lehetŖv®. Egy olyan nagynagyv§rosban, mint Chicago, nem engedhetŖ 
meg, hogy akár anyagi nehézségek miatt is az immár egyedüli magyar katolikus Szent István 
templom bezárja az ajtaját.  Az adományok, és heti perselyezések sokkal kevesebbet jelentenek, mint 
a templom fenntartásához szükséges összeg. Kérjük, segítse e múltban gazdag, magyar egyházi és 
kultur§lis kºzpont belsŖ ®rt®keinek megŖrz®s®t, hogy munk§j§t folytathassa gyermekeik kºr®ben is. 
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Reményik Sándor Templom és Iskola 

Ti nem akartok semmi rosszat, 
Isten a tanútok reá. 
De nincsen, aki köztetek 
E szent harcot ne állaná. 
Ehhez Isten mindannyiatoknak 
Vitathatatlan jogot ád: 
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát! 
 
Ti megbecsültök minden rendet, 
Melyen a béke alapul. 
De ne halljátok soha többé 
Isten igéjét magyarul?! 
S gyermeketek az iskolában 
Ne hallja sz¿lŖje szav§t?! 
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát! 
 
E templom s iskola között 
Futkostam én is egykoron, 
S hŤtºttem a templom fal§n 
Kigyulladt gyermek-homlokom. 
Azóta hányszor éltem át ott 
Lelkem zsenge tavasz-korát! 
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát! 
 
A koldusnak, a páriának, 
A jöttmentnek is van joga 
Istenéhez apái módján 
És nyelvén fohászkodnia. 
Csak nektek ajánlgatják templomul 
Az útszélét s az égbolt sátorát? 
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát! 
 
Kicsi fehér templomotokba 
Most minden erŖk tºmºr¿lnek. 
Kicsi fehér templom-padokba 
A holtak is mellétek ülnek. 
A nagyapáink, nagyanyáink, 
Szemükbe biztatás vagy vád: 
Ne hagyjátok a templomot, 
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A templomot s az iskolát! 
-    1925    - 

 
A SZENT ERZSÉBET OLTÁREGYLET 

Olyan idŖs, mint maga a pl®b§nia. Kezdetben Szent Imr®rŖl volt elnevezve, mint maga az 
egyházközség is. Ez a plébánia hölgyeinek egyházi szervezete, amelynek keretében odaadóan 
dolgoznak az egyh§zkºzs®g lelki anyagi jav§nak elŖmozd²t§s§n. K¿lºnleges gondj§t viselik 
templomunk oltár§nak, nemcsak k¿lsŖs®g®ben, hanem az Olt§riszents®g munk§ss§guk erej®nek 
forr§sa, kereszt®ny ®let¿k kºzpontja. Minden h·nap elsŖ vas§rnapja kºzºs reggelij¿k ®s 
ºsszejºvetel¿k n®pszerŤ esem®nny® v§lt h²veink kºzºtt. Vezetik a pl®b§nia konyh§j§t. 
 Hosszú éveken §t kiv§l· elnºknŖk®nt szolg§lt SZABč ĆGNES - 1935-1942. Majd PROKOP 
ARANKA, 1942-1948. Utána Mrs. Oltván Erzsébet következett, aki 1948-1973 között vezette nagy 
buzg·s§ggal ®s hozz§®rt®ssel az Olt§regyleti csoportot. K®sŖbb Szabady Kl§ra, Ko·s Katalin, Macz 
Ir®n, Bicz·k Terike vette §t a vezet®s®t majd a jelenleg is elnºknŖ Katona Marika.  Odaad· 
szeretettel szolgáltak munkatársaik iránt tapintatos megértéssel, páratlan munkabírással, mindig 
hŤs®ges helyt§ll§ssal. A pl®b§nia konyh§j§nak sok dics®retre ®rdemes szolgálatával nemcsak 
pl®b§nosunk v§llair·l vettek ®s vesznek le nagy gondot, de m®lt§n ki®rdemelt®k h²vŖt§rsaik 
megbecs¿l®s®t, ez®rt a Szent Istv§n Kir§ly Pl®b§nia tºrt®nelm®ben kiv§l· ®rdemeiket aranybetŤkkel 
kell megörökíteni. Legyen Jézus Krisztus szeretete az örök jutalma a tevékeny fáradozásaiknak! 
 
A PLÉBÁNIAI KONYHA 

Szinte el sem k®pzelhetŖ az Egyes¿lt Ćllamokban pl®b§nia, amelynek nem lenne saj§t 
konyhája. Kisebb vagy nagyobb, régibb vagy modernebb de mindenütt megtalálható. Feladata 
k¿lsŖleg, úgy látszik, hogy csak ételkészítésre, étkezések, ellátására terjed, igazán azonban szervesen 
beleilleszkedik az egyházközösségi életbe az oltár körül kialakult és elmélyült keresztény testvériség 
megélésébe. 

Mindenki tudja, hogy a plébánia élete sokrétŤ tev®kenyked®s. S b§rmenynyire is kºzpontja a 
templom, a Krisztus Jézusban elmélyült hittestvériség az oltáron túl is egész életet átfogó együttlétbe 
kapcsolja egybe a h²veket. Ekkor besz®lhet¿nk val·j§ban pl®b§niai kºzºss®grŖl. Az olt§rn§l 
kialakult lelki közösség, társadalmilag folytatódik a fehér asztaloknál, illetve mélyül, épül és 
erŖsºdik. 

Mondhatjuk azt is, hogy a közösség itt állja ki próbáját. Mert akik lelki testvérek, azok 
szeretnek együtt lenni, keresik egymást, jól érzik magukat egymás társaságában. Így szívesen 
megjelennek például a plébániai vacsorán, hogy együtt töltsenek el néhány órát. A plébániai ebédek 
természetesen az egyházközség fenntartását is szolgálják bevételeikkel, de helytelen lenne csak ezt 
l§tni benne. Az anyagiak elŖteremt®s®ben segít, kiterjeszti Isten népének közösségét a társadalmi 
®letbe, a sz·rakoz§sba. ĉgy a templomi ®s a vil§gban val· egy¿ttl®t egym§st kieg®sz²ti, erŖs²ti. 
ĉgy ®rthetŖ, hogy a j· pl®b§niai konyha az ®telek ²zl®ses elk®sz²t®s®vel, figyelmes felszolg§l§ssal, 
stb. nagyban seg²ti a kºzºss®g teljesebb ®rt®kŤ kialakul§s§t ®s megmarad§s§t. 
Nagy §ld§s teh§t, hogy a Szent Istv§n Kir§ly Pl®b§ni§nak j· nevŤ konyh§ja van. Az ott dolgoz· 
munkat§rsak teszik azz§. Seg²tŖik ®s a felszolg§l·ik a h²vek kºz¿l ker¿lnek ki, akik alkalomadtán 
be§llnak a szolg§latba. ŕk mind kitŤnŖ h§ziasszonyok, akik csal§di helyzet¿ket tekintve idej¿ket 
nagylelkŤen adt§k ®s adj§k a Szent Istv§n Kir§ly Templomnak. 

De nemcsak eb®det, vacsor§t fŖznek. Reggelit is k®sz²tenek rendszeresen minden h·nap elsŖ 
®s m§sodik vas§rnapj§n. Mikul§skor, kar§csonyi ¿nneps®gkor, k¿lºnbºzŖ rendezv®nyek alkalm§val 
l§tj§k el a r®sztvevŖket. Alig van rendezv®ny, amely n®lk¿lºzni tudn§ a konyh§t. Szilveszterkor is 
finomságok várják a vendégeket. ISTEN FIZESSE MEG HţS£GES SZOLGÁLATUKAT! 
A SZENT NÉV TÁRSULAT 



HUNGARIAN ROMAN CATHOLICS IN CHICAGO-1904-1934-1939-1954-2004- RÓMAI KATOLIKUS MAGYAROK CHICAGOBAN 
 

 22 

A f®rfiak pl®b§niai egyes¿let®t Szent N®v T§rsulatnak h²vt§k. Đgy, mint a hºlgyek, a f®rfiak is fŖ 
feladatuknak tekintették a lelkiéletük ápolását és a Szent István Király Plébánia életének a 
szolgálatát. 

A Szent Név ï (Holy Name) - szervezet az Egyesült Államokban indult el. És pedig abból a 
r§®bred®sbŖl, hogy a f®rfiak kereszt®ny ®let®t a k§romkod§s lek¿zd®s®vel lehet elkezdeni. Aki 
ugyanis káromkodik - b§r ennek minŖs®gi fokozatai vannak -, az alapjában ellentmond keresztényi 
elkötelezettségének és Isten köteles tiszteletét, nemcsak semmibe veszi, hanem egyenesen besározza. 
A k§romkod§s ®rthetŖen nagy gondot jelentett a lelkip§sztorkod§snak. Ez®rt hithŤ f®rfiak ºsszefogva 
n®h§ny apostoli lelkŤ pappal, ºssze kezdt®k gyŤjteni azokat a f®rfiakat, akik hajland·k voltak 
¿nnep®lyesen megfogadni, hogy k¿zdenek az istenk§roml§s ellen. ElŖad§sokkal, sajt·ban, h§zr·l-
h§zra l§togat§ssal, istentiszteletekkel, nagygyŤl®sekkel, stb. apostolkodtak. 

Plébániánkon havonta a második vasárnapon közös szentáldozás után reggelivel összekötött 
gyŤl®sen besz®lik meg T§rsulatuk ¿gyeit. Ezek a reggelik kedves alkalmak, hogy a h²vek j· r®sze is 
egy¿tt maradjon. A Szent N®v T§rsulat f®rfiai a pl®b§nia ®let®ben elsŖsorban a rendezv®nyek 
megszervezésében és lebonyolításában segédkeznek. Ellátják a bárszolgálatot, s ez nem csekély 
feladat, mert minden ebéden-vacsor§n, rendezv®nyen helyt kell §llniuk. Tov§bb§ az Ăusher" 
feladatokat is elvégzik mind a templomban, mind pedig a rendezvényeken. Sok más teendŖben is 
seg²tenek, pl. kºz¿l¿k ker¿lnek ki a templomi perselyezŖk is. 

A volt elnökök közül kiemelkednek Minárovits József, dr. Bokor János, Lynch András, 
V§rfay Istv§n, Ko·s L§szl·, Kocsis Istv§n, Vajda Rudolf. Jelen idŖben ism®t Ko·s L§szl· l§tja el az 
elnºki feladatot, f§rads§got nem ismerŖ buzgalommal. Mindny§juk seg²tŖk®sz szolg§latai®rt sok 
kºszºnet ®s §ldja meg Ŗket a j· Isten p®ld§s munk§juk®rt. Isten fizesse meg! 
 
EGYHÁZ TANÁCS ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

A zsinati v§ltoztat§s jelentŖs®ge abban §ll, hogy az egyház tanács ezentúl a plébánia életével 
foglalkozik, a lelkiélet alakításában segít a lelkipásztornak. Míg a gazdasági tanács az anyagi-
pénzügyi ügyekkel és az épületek karbantartásával foglalkozik. 

Tagjai: v§lasztott ®s kinevezett k®pviselŖk a pl®b§nia gyakorl· kereszt®nyeibŖl ®s 
rendszeresen szentmis®re j§r· krisztuskºvetŖibŖl - f®rfiak ®s nŖk minden koroszt§ly§b·l. Feladata 
az, hogy megtárgyalja a plébánia lelki életével kapcsolatos ügyeket, és tanácsával segítse a 
lelkipásztort szolgálatában. Ennek fŖ c®lja az, hogy a zsinati szellemŤ kereszt®ny lelki®letre 
r§vezesse a h²veket. Ez ugyanis k¿lºnbºzik a r®gitŖl. Az individualista, passz²v, §jtatos t²pus¼, 
el®gg® a felsz²nen marad· kºzºns®g, tev®keny r®szv®telŤ liturgikus, misszi·s-apostoli közösséggé 
vált. Ennek kialakításában mindenkinek részt kell vennie, de a Tanács nagyban segíthet a 
lelkipásztornak. 

Ez azonban csak úgy sikerülhet, ha közösségé formálják a plébániát. Ezt a megújulási 
programot követte a Szent István Király Plébánia is. A közösségen és a lelkiéleten van a hangsúly. A 
közösség elég szépen mŤkºdik, b§r tºk®letess®g alig v§rhat·. Emberek alkotj§k.  

A részvétel és a munkamegosztás, mint a tagok a Testben, az egyedüli útja-módja a 
közösségi életnek. Ezért javasolta a Zsinat az Egyház Tanácsot, és ezért rendelt el minden plébániára 
gazdasági tanácsot. Ennek célja, mint ahogyan a neve is jelzi, hogy a plébánia anyagi ügyeivel 
foglalkozzon. Ez az Egyesült Államokban igen fontos szervezet, mert az állam pénzügyileg nem 
támogatja az Egyházat. A hívekre hárul, hogy fenntartsák plébániáikat. A Gazdasági Tanácsnak 
éppen az a feladata, hogy az anyagiak megszerzését és felhasználását biztosítsa. 

A szükséges bevételnek több forrása lehet: a szentmise perselypénze, az évi hozzájárulás, 
amit bármikor, bármilyen összegben lehet csekkszámlán beadni. A plébániai rendezvények - ebédek, 
vacsorák, reggelik, stb. - hozama, a ny§ri piknik tiszta bev®tele, a st·lap®nz, azaz az esk¿vŖk ®s a 
temet®s egyh§zmegyeileg meg§llap²tott d²jaz§sa ide soroland·. ¥sszefogva, egy¿ttmŤkºdve sokra 
lehet menni. Így van az ez Egyesült Államok katolikus plébániáin. Így megy ez a Szent István Király 
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Plébánián is. Ezzel sohasem volt gond, a plébánosoknak nem kellett soha a szentbeszédben anyagi 
ügyekkel foglalkozniuk. 

A Gazdasági Tanács arra való, hogy közösen elkészítse az évi költségvetést és ügyeljen arra, 
hogy a bevétel-kiadás keretek között maradjon. A pénzügyi év végén, ami június, teljes kimutatást 
§ll²t ºssze, ami a pl®b§niai hirdetŖt§bl§n, 6 h®ten §t megtekinthetŖ.  
Az Egyháztanács és Pénzügyi Bizottság tagjai: Babochay András az Egyháztanács elnöke, Szabó 
Tivadar a Pénzügyi Bizottság elnöke, Koós László, Neubauer József, br. Pongrácz Cillike, id.Katona 
JenŖ, Katona Marika, Szab· P§l, Vitalis S§ndor,  
A MAGYAR ISKOLA 

Az Egyes¿lt Ćllamokba kiv§ndoroltak igyekeznek megŖrizni anyanyelv¿ket. Chicagóban 
például vasárnaponként kb. 25 nyelven ünneplik a szentmisét. A nyelv a nemzeti azonosság egyik 
jele, a nemzeti öntudat hordozója. Chicagóban a Szent István Király a magyarok plébániája. Hívei 
átérzik az anyanyelv meghatározó erejét. Ezért is a magyar nyelvŤ pl®b§nia seg²t megŖrizni az 
anyanyelvet s hozz§j§rul ahhoz is, hogy a kºvetkezŖ nemzed®knek §tadj§k magyars§guk eme 
alapvetŖ ºrºks®g®t. ĉgy ºlelkezik ºssze a Szent Istv§n Kir§ly Pl®b§ni§ban Isten ®s a nemzet 
szolgálata. Ez természetesen elsŖsorban a magyar csal§d feladata, hiszen a csal§d a gyermek elsŖ 
tan²t·ja. A pl®b§nia azonban seg²tŖ, kieg®sz²tŖ szolg§latot ny¼jt az anyanyelv §pol§s§ban. A magyar 
templom ugyanis egy kis magyar sziget a világváros annyi nemzeti-etnikai lakossága között, ahol 
magyarul besz®lnek, sŖt mi tºbb, a magyar nemzeti ®rt®kekhez ragaszkodnak, ®s ®let¿kbe be®p²tik. 

A hétvégi magyar iskola másik nagy segítség az anyanyelv ápolásában. Vasárnap a 
szentmisék után délután 1 óráig van alkalom a magyar nyelv elsajátítására, a magyar beszédre a 
magyar írás megtanulására. Szeretné ez a plébániai magyar nyelvi iskola, ha növendékei annyira 
vinnék, hogy tudnának magyar könyvet olvasni, magyar költészetet élvezni - vagyis az anyanyelv 
teljes használatára eljutni. Erre alkalom nemcsak a templomi közösség gyakori együttléte, de 
diákjaink szereplése a plébániai rendezvényeken és kulturális programokban. 
A PLÉBÁNIAI NYELVI ISKOLA TANÍTÓI 

Szerencsés volt iskolánk, hogy mindig buzgó, magyarságot szolgáló, gyermekeket szeretŖ 
szakemberek vezették ezt a fontos plébániai szolgálatot. Kezdetekkor Bayer Mihály majd mihelyt 
templomunk állandósult, Rudnyánszky Sándor, a Szent István Király Templom kántora végezte a 
tanítást 1939-1943 között. 

A II. világháború belezavart az egyházközösség életébe, de utána folytatódott a tanítás Hiuz 
Károlyné és Szojka Tiborné vezetésével 1948 és 1950 között. Közben megfogyatkoztak 
gyermekeink, illetve felnºvekedtek. De az ¼jra ®s ¼jra ®rkezŖ menek¿ltek fiai ®s le§nyai sz§m§ra 
folytatódott az anyanyelvi oktatás. 1960-tól Varga Pál tanító vette át az irányítást és odaadóan 
végezte 1980-ig. Munk§j§ban, a k®sŖbbi ®vekben Pint®r Zsuzsa, az Egyes¿lt Ćllamokban tanult 
tan²t·nŖ, ®s Baksay M§ria seg®dkezett. 

1974-tŖl Katona M§ria csatlakozott a tanításhoz. Magyarországon született és 1968-ban 
v®gezte el Egerben a Tan§rk®pzŖ FŖiskol§t. Magyartan§ri diplom§val S§rospatakon kapott §ll§st. 
Másfél évig tanított ott az Esze Tamás Iskolában. 1970-ben volt az esk¿vŖje ®s ugyanannak az ®vnek 
májusában az Egyesült Államokba érkezett és a Szent István Király egyházközösségnek lett a tagja 
f®rj®vel, Katona JenŖvel egy¿tt. Az egri egyh§zmegy®ben testv®re Dr. Sedon L§szl· pl®b§nos. Az 
Đjvil§gban k®t gyermeke, JenŖ ®s L§szl· sz¿letett. 1981 m§jus§t·l a Magyar Nyelvi Hétvégi Iskolát 
irányítja.  

Hossz¼ ®veken §t hivat§studattal v®gzett odaad· tev®kenys®g¿kkel Ŗk a Szent Istv§n Kir§ly 
magyar pl®b§nia ®let®nek p·tolhatatlan ®p²tŖi. Isten fizesse meg nemes szolg§latukat! 
TANULÓINK SZEREPLÉSE 

A Szent István Király templomi közösségi élete sok alkalmat nyújt a hétvégi magyar iskola 
di§kjainak, hogy gyakorolj§k az anyanyelvet. ElsŖsorban azt, hogy ez kis magyar csal§d s mindenki 
mindig magyarul beszél. De a rendezvényeinken, akár anyák-apák napján, akár karácsonyi 
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ünnepségen, március 15-i vagy október 23-i megemlékezéseken, stb., de akár az egyházközösségen 
kívül rendezett kulturális programjainkon szerepelnek, és így az anyanyelvet használhatják. Még 
meg kell jegyezni, hogy az emigrációs magyar cserkészet is kiváló iskolája az anyanyelv öntudatos 
ápolásának. A 19 sz. Hunyadi Mátyás Cserkészcsapat Ft. Eördögh András SJ óta plébániánk 
termeiben tartja heti összejöveteleit. 
TANÉVZÁRÓ BESZÁMOLÓ 

Ćltal§ban a j¼nius kºzep®re esŖ vas§rnapon a szentmise ut§n szoktuk megtartani a tan®vi 
besz§mol·t, amelyen a sz¿lŖk ®s ®rdeklŖdŖk is r®szt vesznek. Ilyenkor sorra ker¿l mindaz, amivel az 
iskolában foglalkoztak, megköszönik a tanári szolgálatot. Nagy szerencsénk, hogy iskolánk 
vezet®s®t szakemberek v§llalt§k, akik odaad·an minŖs®gi munk§ra tºrekednek. 

Igyekszünk a tanévzárást piknikekkel és kirándulásokkal kiegészíteni. A jól ismert Great 
America játékparkban is voltunk szórakozni. Köszönetet kell mondani az Oltáregyletnek és a Szt. 
Név Társulatnak azért, hogy anyagilag segítik ezeket a rendezvényeket. 
 
A SZENT ISTVÁN TEMPLOM 
HELYE ÉS KÖRNYEZETE 

A Templom és a plébánia címe 2015 W. Augusta Boulevard . Tehát az északi városrészben 
található nyugat-keleti irányban a Chicago és a Division utcák között, észak-déli irányban pedig a 
Damen Avenue kºzel®ben. A v§ros centrum§t·l nem messze fekszik. Itt tal§ltak az elŖdºk haszn§lt 
templomot megvételre, amint már említettük. Vagyis a Szent István Király Plébánia nem a 
hagyom§nyos ter¿leti pl®b§nia szerint mŤkºdºtt, mert ott sohasem volt ¼n. Ămagyar szomsz®ds§g".
 Ennek ismerete hiányában melléfogott a Magyar Hírek XLIII. évfolyamában, az 1990. 
nyolcadik sz§m§ban a szerzŖ: ĂA chicag·i Szent Istv§n templom is - ahol az elŖzŖ h®ten j§rtunk -, 
m§r csak vergŖdik, kºrny®k®rŖl elkºltºzºtt a hajdan egy tºmbben ®lŖ magyars§g, de m®g tartj§k 
magukat az ott maradottak". ĂVergŖdik", p§rtos f¿llent®s. 
KÖRNYÉKE  

A Szent István Király Plébánia az Augusta Boulevard sorába épült be, mint annyi más 
amerikai templom is. Valamikor az egész környéket lengyel származású amerikaiak lakták. Bár 
templomuk, Saint Helen, eg®szen kºzel §ll, m®gis a magyar templom kºr¿l ®lŖk kºz¿l nagyon sokan 
odaszoktak.  

A v§ros belsej®bŖl azonban k®sŖbb kikºltºztek a fiatalabb családok a külvárosokba és 
otthagyt§k a r®gi ®p¿letekben sz¿leiket, idŖsebbeket. Ez a Szent Istv§n Kir§ly templom kºzvetlen 
környezetében is megtörtént, ami végérvényesen rányomta hatását a plébániára is: Számbelileg 
megfogyatkozott, mert igen jó amerikai-lengyel n®p®t elvesztette. Pedig ®ppen az Ŗ rendk²v¿li 
nagyszámú csatlakozásuk befogadására lett a templom megnagyobbítva 1952-1953 években. A 
számbeli megfogyatkozás természetesen anyagilag is sújtotta az egyházközséget. De ezen segíteni 
már nem lehetett. 
A TEMPLOM 

A Szent István Király Egyházközség központja a templom. Egy tornya van harang nélkül. 
T§gas belsej®t betºltŖ padokban 400-450 h²vŖ k®nyelmesen elf®r. A fŖolt§r k®pe azt §br§zolja, hogy 
Szent István király felajánlja koronáját a Boldogs§gos Szent SzŤznek. V²zi·szerŤen megjelennek 
Szt. Imre herceg ®s a h§tt®rben Szt. Adalbert p¿spºk is.  K·rus nincs, az orgona egy ¼jszerŤ 
Baldwin. A l®gfŤt®s-hŤt®st a szent®ly fºlºtti nagy g®pek v®gzik. K®nyelmes sekresty®je minden 
szükséges kellékkel megfelelŖen el van l§tva. Mellette a Szt. Erzs®bet terem tal§lhat·, ez alkalmas a 
gy¿lekez®sre besz®lget®sre. A terembŖl ny²lik az iroda, k®t illemhelyis®g ®s egy gondnok szoba, 
amit évek óta már a cserkészek használnak. 
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A MINDSZENTY NAGYTEREM  
A templom alatt tal§lhat·, ®s kºr¿lbel¿l 300 ¿lŖhellyel rendelkezik. Sz²npada nagy 

használatnak örvend. A nagyterem mellett, a fenti Szent Erzsébet terem alatt található a konyha 
hŤtŖhelyis®ggel, eleg§ns b§r, mell®khelyis®gek ®s rakt§rszoba. 

Ebben a Mindszenty teremben tölti együtt a templom után legtöbb idejét a magyarság. Ebéd, 
reggeli, elŖad§sok, sz²ndarab, mulats§g, t§nc, stb., teh§t minden mŤsor, program, rendezv®ny, 
t§rsadalmi egy¿ttl®t az olt§ron t¼l is kifejezi, erŖs²ti a kºzºss®get, mert akik egy¿tt j·l ®rzik magukat, 
össze is tartanak. 
PAPLAKÁS  

Egybeépült a templommal, igazán a Szt. Erzsébet terem feletti emeleti részen. Itt van a 
pl®b§nosi iroda, a lelkip§sztor nappali szob§ja, h§l·szoba ®s eb®dlŖ konyh§val, valamint h§rom 
vendég szoba is. Innen lehet a toronyba felmenni, ahol három másik szoba áll a cserkészek 
rendelkezésére. A plébánia lakás hátsó része alatt földszinten található a garázs. 
PARKOLÓHELY 

Be®p¿lve az utcasorba parkol·helyre nem ny²lt lehetŖs®g. A h²vŖk az Augusta Boulevardon 
vagy a kºrnyezŖ utc§kban parkoltak, ahol helyet tal§lnak. Ez nem ®pp kºnnyŤ, mert vas§rnap a 
legtºbb kocsi a lak§sok elŖtti utcar®szen elfoglalja a helyet. M®gsincs igaz§n panasz. A h²vek 
találékonysága megoldja ezt a gondot. Így tették hosszú évtizedeken át, és így teszik ez manapság is.  
 
A VIRTUÁLIS KAPCSOLAT 

Katolikus Anyaszentegyh§zunk tºbbszºr kifejezte meggyŖzŖd®s®t, hogy "a technika 
bámulatos találmányai" már eddig is sokat tettek az emberi szükségletek kielégítésében, de még 
ennél is többet tehetnek.  Az internet nemcsak a politika, a kereskedelem, az oktatás és a sajtó 
számára hozott forradalmi változásokat, hanem az országok és kultúrák közti kapcsolatokban is. 
Megv§toztatta az emberek egym§s kºzti kommunik§ci·j§t, sŖt az emberek ®letfelfog§s§t is. 

A k¿lºnbºzŖ egyházi intézmények és szervezetek hatékonyan élnek az internettel. A 
Szentszék is folyamatosan terjeszti ki internetes jelenlétét. Felzárkózásra bátorítja azokat az egyházi 
csoportokat, amelyek még nem tettek lépést a világháló felé. Napról napra dinamikusan növekszik 
azok száma, akik rendszeresen használják az internetet. 

Az inform§ci·hoz val· gyors, kºzvetlen hozz§f®r®s lehetŖv® teszi az egyh§z sz§m§ra, hogy 
elm®ly²tse p§rbesz®d®t a vil§ggal. Gyorsabb t§j®koztat§st ny¼jthat hitt®teleirŖl, ®s megindokolhatja 
álláspontját egy adott üggyel, vagy eseménnyel kapcsolatban. Jobban figyelemmel kísérheti a 
közvélemény hangját, és folyamatos eszmecserét folytathat a külvilággal. Így közvetlenebb módon 
r®szt vehet az emberis®get s¼jt· legs¿rgŖsebb k®rd®sek megold§sainak keresésében. 

Az internet rengeteg lehetŖs®get ny¼jt a mai ember sz§m§ra. Olyan szinten gazdag²thatja  
életünket, ahogy arra a korábbi nemzedékek nem is mertek gondolni, és arra is képessé tehet 
bennünket, hogy mások életét gazdagítsuk. 

A Szent István templomnak 3 éve saját honlapja van, ahonnan bárki elérheti, és kapcsolatba 
kerülhet a közösségünkkel. www.stephenchurch.org a címe és eddig a számláló regisztrálása szerint 
több mint 13 ezerszer nyitották meg az oldalait. Érdemes böngészni, mert az eseményeink fotóin 
k²v¿l sok egy®b t§j®koztat§s el®rhetŖ r·la. £ves napt§runkon kºvethetŖ minden fontos esem®ny, 
sz·r·lapjaink pedig letºlthetŖk ®s sokszoros²that·k ²gy a jelentkez®s kºnnyebb® v§lt. Honlapunkr·l 
el®rhetŖ a Magyar Katolikus R§di· ®lŖ ad§sa BudapestrŖl, valamint a Magyar Telev²zi· h²rad·i is. 
 
AZ EGYHÁZKÖZÖSSÉG TAGJAI 

Itt a magyar egyh§zkºzs®g magyar h²veirŖl lesz sz·. A nem magyar templomtagok, amint 
m§r eml²tett¿k, a kºzvetlen szomsz®ds§gban lak·k, fŖleg amerikai-lengyelek, mexikóiak és újabban 
Fülöp-szigetek szülöttei. 

http://www.stephenchurch.org/
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A Szent István Király Plébánia hívei a régebbi és az újabb bevándorlók. Ezek 
lesz§rmazottjai, fiai ®s le§nyai, azonban csak fiatal korukban tartoztak oda, k®sŖbb nagy r®sz¿k 
másfelé került. A k¿lºnbºzŖ hull§mokkal ®rkezŖ r®gi bev§ndorl·k jobb ®letet kerestek az Egyes¿lt 
Államokban, de voltak, akik az I. világháborúban való katonáskodást igyekeztek elkerülni.  
Az újabb bevándorlók - Ezek a Ădipik" -, ²gy h²vt§k a Ădisplaced person" rºvid²t®seként -, akik fŖleg 
a II. világháború után és a levert 1956-os szabadságharc következtében hagyták el az országot. Ezek 
sz®pen feltºltºtt®k a lassan m§r ritkul· templomtags§got, ®s ²gy erŖteljesebb egyh§zkºzºss®gi ®let 
vált lehetségessé. Az újonnan érkezettek jobb§ra Erd®lybŖl sz§rmaznak valamit rengeteg az otthoni 
egyetemekrŖl itt tanul· vagy tov§bb tanul·, esetenk®nt m§r kutat· di§k. 
 
A VASÁRNAP ÉS A SZENTMISE A SZENT ISTVÁN KIRÁLY TEMPLOMBAN 

Vasárnap az egyetlen gyülekezeti nap. A chicagói magyar plébániát, amint már említettük, 
nem a templom környezetében lakó hívek alkotják. Ezért vasárnaponként élik meg plébániai 
®let¿ket, mert m§skor nem igen van erre lehetŖs®g. Aki tud, jºn is. Egy esetleg k®t·r§nyi 
távolságokból. És ezt teszik évtizedek óta. Így együttl®t¿k is m§r dics®ri az Urat: ĂEgybegyŤlt¿nk, 
óh nagy Isten!" 

Fél tíz tájban tele lesz a Szt. Erzsébet terem és egyre hangosabbá is válik. Jólesik egymással 
tal§lkozni, elbesz®lgetni. ŕk teszik ®lŖv® a pl®b§ni§t, a h²vŖk kºzºss®ge. A percek m¼l§s§val egyre 
tºbben vannak. ¥r¿lnek egym§snak, a haz§t·l messze ebben a kis magyar szigeten. A h²vŖ 
keresztény magyarság összetart. Ez a plébánia: közösség Krisztussal és Krisztusban egymással. 
Ezért is örömmel teli a szívük-lelkük. Ha nem is éneklik, boldogjelenlét¿kkel kifejezik: ĂSzeretettel 
jönnek Hozzád..." Nagyböjtben keresztutat tartunk, míg október hónapban r·zsafŤz®rt imádkozunk 
f®l t²ztŖl.  
A KIENGESZTELŕD£S SZENTS£GE - A GYÓNÁS 

A bŤnb§nat szents®ge vissza§ll²tja a szeretetkºzºss®get az Đr J®zussal ®s a hittestvérekkel. 
Kºzvetlen¿l az angol szentmise ut§n ®s a magyar szentmise elŖtt van a gy·ntat§s. A r®gebbi idŖkben 
erre volt k¿lºn idŖ kijelºlve, fŖleg szombat d®lut§nonk®nt, de ez a gyakorlat lassan eg®sz 
Amerikában elmaradt. Többféleképpen lehet ezt a jelens®get magyar§zni, de itt most csak a t®nyrŖl 
van sz·. Ilyenkor a lelkip§sztor igyekszik a misekezdet elŖtt abbahagyni a gy·ntat§st, hogy 
felöltözzék a szentmiséhez. Az egész gyülekezetet ugyanis nem szabadna megvárakoztatni. Maga a 
II. Vatikáni Zsinat a bŤnb§nat szents®g®rŖl azt hat§rozta, hogy szertart§sait ®s form§j§t ¼gy kell 
alakítani, hogy azok a szentség természetét és hatását világosabban fejezzék ki.4  Továbbá Róma 
gyóntató szobát is ajánlott, ahol ülve lelki beszélgetés, tanácsadás jobban kivitelezhetŖ, de meg kell 
tartani a gyóntató széket is ha a hívek azt igényelnék. Templomunknál a sekrestye látja el a gyóntató 
szoba feladat§t, ahov§ Eºrdºgh Andr§s SJ atya a gy·ntat·sz®ket bevitette. ĉgy lehetŖs®g van 
bármelyiket választani. 

Csengetnek, a Szentmise megkezdŖdik. A lelkipásztor a ministránsokkal az oltárhoz megy, 
közben szól az orgona és a hívek közössége, énekel. Az Igeliturgiában az olvasmányokat kijelölt 
f®rfiak ®s nŖk olvass§k, kºzben a válaszos zsoltárt énekeljük. Az evangélium és a szentbeszéd után a 
hitvallás és a hívek könyörgése következik. Majd a felajánlási körmenetben az áldozati 
adom§nyokat az olt§rhoz viszik, a Szent Istv§n Kir§ly Templomban fŖleg azok, akik a szentmise 
sz§nd®k§t adj§k, hogy a keny®r, a bor ®s a v²z, Ăa fºld term®sei és az emberi munka Gyümölcsei" 
Krisztus testévé és vérévé változzanak, amikor a pap Krisztus Személyét képviselve az Egyház 
szolgálatában elmondja az alapítás szavait. A fölajánláshoz kapcsolódik a perselyezés. Azért, mert a 
perselyez®s nem egyszerŤen p®nzgyŤjt®s, hanem a liturgi§ban javainknak, amelyeknek s§f§rai 
vagyunk, jelk®pes visszaad§sa az Đrnak. Ez®rt a h²vŖ j·sz²vŤen adja, amit ad. Azt is mindenki 
megérti, hogy a templomnak is szüksége van anyagiakra, hogy fenntartása biztosítható legyen. 

                                                 
4 Liturgikus Konstitúció, 72. 
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Különösen az Egyesült Államokban, ahol az Egyházat anyagilag nem támogatja az állam. A hívek 
tartják fenn a plébániájukat. Ezt meg is teszik, a Szent István Király Templom hívei évente bizonyos 
összeget felajánlanak, ezt leggyakrabban csekken küldik be. A vasárnapi perselyezés pedig szintén 
része hozzájárulásuknak. A beküldött adományaikért évente igazolást kapnak és ez levonható állami 
adójukból. A perselyezést az usherok, a Szent Név Társulat tagjai végzik. 

A szentáldozás sokaknál kézben történik, de többen megmaradtak életük addigi 
gyakorlat§n§l. K¿lºnleges alkalmakkor k®tsz²n alatt §ldozhatnak a h²vek, ezt a detroiti ferencesektŖl 
aj§nd®kba kapott kettŖs §ldoztat· ed®nnyel oldjuk meg. Az elbocsátás elŖtt hirdetések vannak a 
kºvetkezŖ h®t esem®nyeirŖl, valamit a hét jelesebb szentjeinek a fölsorolása és ezzel kapcsolatosan a 
katolikus v®dŖszentjeinknek a tudatos²t§sa. A kivonul§si ®nek elŖtt Nemzeti Im§nkat a Himnuszt 
énekeljük el. Minden h·nap elsŖ vas§rnapj§n mindkét szentmise Szentségimádással és áldással 
zárul. Májusban a Loretto-i, júniusban a Jézus Szíve litániákat imádkozzuk a Szentmisék végén. A 
kivonulás alatt a Gazdasági Tanács elnöke vagy valamelyik tagja viszi ki a hívek adományát 
tartalmazó kosarat, vagyis a perselyt. 
 
AZ ABLAKOK 

Amikor 1974-ben Father Mihályi Gilbert a Szent István Királyhoz került, az oltárképen kívül 
semmiféle magyar jelleget nem talált a templomban. Volt ott néhány szobor, de egyik sem magyar 
szentjeinké. Mert hiszen magyar templomban a magyar valóságot mi adhatná meg beszédesebben, 
mint ®ppen a magyar kereszt®ny lelkis®g nagy fiainak a jelenl®te. Mivel a nyugati oldalon levŖ 13 
ablak egyszerŤ ¿veggel volt fedve, adva volt a nagy hi§nyt ¼gy p·tolni, hogy oda magyar szentjeink 
színes üvegportréit helyezzük el. Az új lelkipásztor azonnal hozz§ is l§tott, ennek a minden h²vŖ §ltal 
örömmel elfogadott tervnek kivitelezéséhez. Ez természetesen nem történhetett máról-holnapra, 
hanem terv szerint ®vrŖl-évre. A cél nem a templom díszítése volt. Mi sem tagadható, ezt is 
szolgálta. De igazában azt akartuk, hogy a magyar szentek galériájával a magyar kereszténység 
óriásainak társaságában lehessünk. Ezért bennük nem mint valami múzeumi képtáranyagot láttunk, 
hanem a magyar istenes élet szépségét szemléltük.  
A RÓZSÁK SZENTJE 

Father Mihályi Gilbert gondolatát azonnal megértette Csák András, aki az eléggé fiatalon 
elhunyt felesége - Lucy Mária -, emlékére a Szent Erzsébet színes ablak felállítását szponzorálta. 
Szent Erzs®bet az ĂerŖs asszony", mert ®lete szenved®siben, kereszthordoz§saiban nem tºrt ºssze, 
hanem ink§bb a krisztusi szeretet egyre tºk®letesebb meg®l®s®ben tal§lt r§ ®lete c®lj§ra. A ĂhŖs 
szeretet asszonya", mert a Poverello, Assisi Szent Ferenc nyomdokán az evangéliumi szegénységet 
vállalta, hogy Jézust szolgálja az elhagyatottakban és a nincstelenekben. És amikor fösvény, zsugori 
®s irigy rokonai k®rdŖre vont§k, hogy mit visz ki ism®t a kºt®ny®ben, r·zs§k virultak ott, amikor 
feltárta nekik. Rózsák, az ajándékozás örök-szép szimbóluma. 
ĂMARGIT IMĆI VEZEKELVE SZĆLLNAK" 

Az Árpádház szentjei dinasztiájának egyik gyöngyszeme, amit neve is jelent, Szent Margit. 
A második templomablakban, a bejárattól számítva - a vezeklŖ bŤnb§nat ®s az engesztelŖ §ldozat 
felejthetetlen Eljegyzettjét szemlélhetjük, aki a haza egyik tragikus történelmének idején önmagát 
ajánlotta fel Istennek kiengesztelésül. Áldozat nélkül, hirdeti évszázadokon át, aligha lehetséges egy 
n®pnek megŖrizni ºnmag§t. B§rmennyire is tragikus emberileg, a v®rtan¼k, az §ldozatok, a hŖsºk 
odaad· ®lete a magyars§g szebb jºvŖj®nek a vet®se. Ezt az elsŖ k®t sz²nes ablakot Bak· G§bor 
mŤrajzol· tervezte ®s Adolfas Valeska litv§n menek¿lt mŤv®sz k®sz²tette. 
SZENT ISTVÁN ÉS A MAGYAROK NAGYASSZONYA 

Szent Istv§n az orsz§galap²t·. Politikailag, mert az Ŗ zseni§lis munk§ss§ga r®v®n ker¿lt fel 
Magyarorsz§g Eur·pa t®rk®p®re. Vall§silag, lelkileg, mert ºntudatos ®s cselekvŖ h²vŖk®nt 
véglegesítette a már elkezdett megtérését a pogány magyarnak és immár ezeregyszáz éve ünnepeljük 
Szövetségünket Krisztussal. Mert Szent István nem homokra, hanem sziklára építette a hazát. S ha 
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balsors tépi a magyart, és lesznek magyar menekültek a XXI. században is Chicagóban, Szent István 
ºrºks®g®nek erej®ben ism®t t¼l®lj¿k. A Szent N®v T§rsulat nagyobb adom§nya ®s tºbb h²vŖnek 
kisebb hozz§j§rul§sa tette lehetŖv® a Nagyasszony és Szent István király egymás mellett álló színes 
ablakának megvalósítását. 
SZENT IMRE: A J¥VŕJ£RE FELELŕSEN FELK£SZ¦Lŕ KIRĆLYFI 

Ă£p testben ®p l®lek" - csak ez lehet a felelŖs §llampolg§rnak ®s ºntudatos krisztush²vŖnek 
k®sz¿lŖ ifj¼s§g ®letalak²t· vez®reszméje. Ebben örök példakép Szent Imre. Sokáig kezében liliomot 
tartva ábrázolták. Ez a liliom kifejezi az emberi és a keresztény értékrend teljességét. Szent Imre a 
testi-lelki tisztas§g ®let®t ®lte. Hiszen jºvŖj®nek alakul§sa nagyban f¿ggºtt att·l, hogy elkerülje a 
tavaszi májusi fagyok kártevését és így a termés ígéretét biztosította. A hedonizmus korában Szent 
Imre idŖszerŤ ¼tmutat·. De ez a kir§lyi ifj¼ nem egydimenzi·s p®ldak®p, lilioma nemcsak a hatodik 
parancs ter®n val· felelŖss®gre mutat, hanem a jºvŖj®re val· felk®sz¿l®s felelŖss®g®re is. Mindent 
megtett, hogy hivatására minden tekintetben a legjobban növekedjék éretté. Szent Imre egész ember 
és egész keresztény. A kamaszkor viharaiban éppúgy mint az életre készülés más nehézségeiben is 
öntudatosan munk§lta mag§ban a felnŖtt ember kialak²t§s§t. Nem volt §m egykºnnyŤ neki, de kinek 
is lehetne. Kem®ny ºnfegyelme azonban seg²tette abban, hogy felelŖs ®letvitel®t egyre folytassa. 
Ihlesse fiataljainkat ígéretes ifjúsága! A Juhászlegény szegény juhászleg®ny c²mŤ n®psz²nmŤ 
plébániai színészgárdája állta a kiadások jó részét. 
SZENT LĆSZLč A HONV£Dŕ,HONSZERVEZŕ, £LETMENTŕ LOVAG 

Szent L§szl·t dali§s f®rfi¼k®nt, hŖs vit®z ®s kereszt®ny lovagk®nt tŤnik elŖ a legend§k ®s a 
történeti krónikák világából, akiben az Ŗsi magyar virtus az ®letszents®ggel oly tºk®letesen p§rosult. 
Arany János Szent László c²mŤ mŤv®ben dolgozta fel a nagyv§radi s²rj§b·l felpattant ®s a kunok-
besenyŖk ellen gyŖzelmes cserhalmi ¿tkºzet hŖs®t. Az tºrt®nt ugyanis, hogy n®gy pog§nnyal a 
harcban megv²vott, majd ut§naeredt az ºtºdiknek, hogy kiszabad²tsa tŖle az elrabolt le§nyt. 
Templomunk színes ablaka ebben a lovagi szolgálatban ábrázolja, amint lova ágaskodik, készen a 
bevetésre, és Szent László páncélban és bárddal a kezében indul megvédeni az életet és a hazát. A 
sz®tesŖ orsz§got ¼jra eggy® form§lta s ez®rt a m§sodik orsz§galap²t·k®nt is tisztelj¿k. Istv§n kir§ly 
szentt® avat§s§t is Ŗ k®relmezte. Pl®b§ni§nk L§szl· nevet viselŖ tagjai nagyobb ºsszeggel j§rultak 
hozzá emlékének megörökítéséhez. 
SZENT GELL£RT ISTEN N£P£BE GYţJT¥TTE A MAGYARSĆGOT 

Velencei benc®s misszion§rius, aki a tºbbi hithirdetŖvel egy¿tt Ăaz ¼j ®s ºrºk szºvets®g" 
n®p®v® tette a magyar n®pet. Szent Istv§n r§b²zta fia, Imr®nek nevel®s®t, k®sŖbb Csan§d p¿spºk®nek 
tette meg. Amikor egyszer Budára tartott, a pogány lázadók egy csoportja megölte. Hálás népe 
vértanúsága helyén szobrot emelt tiszteletére és Gellért hegynek nevezte el a mártírsága helyét. 
Templomunk színes ablaka úgy örökíti meg mártír misszonárius püspökünket, amint szobra 
fŖv§rosunkban a Duna ment®n, magasra emelt misszi·s keresztj®vel mintha arra h²vna, ahogy II. 
J§nos P§l p§pa ²rta a magyar Egyh§zhoz Szent Gell®rt sz¿let®s®nek millennium§n: ĂLegyetek a 
Krisztusba vetett hit és a kereszténység tanúi saját népetek körében". A lengyel-amerikai hívek Szent 
Terez kongregációjának adományából, állítottuk fel Szent Gellértnek hálából ezt a díszes emléket. 
KAPISZTRAN SZENT JÁNOS 

Itáliából jött és a ferences barátok tüzes prédikációival vitézeket toborzott Hunyadi Jánosnak, 
aki védte Nándorfehérvárnál - Belgrádnál - Magyarorsz§got ®s Eur·p§t a kereszt®nys®gre ºzºnlŖ 
oszm§n tºrºkºk ellen. Nem volt magyar sz¿let®sŤ, de a pog§ny f®lhold ellen szabads§gharcosk®nt 
magyarr§ lett ®s a hit®®rt ®let®t §ldoz· hŖs vit®zt magyar szentjeink között tiszteljük. Tisztelte 
gyorsan elterjedt. Színes ablakunk úgy örökíti meg, amint csuhája felett a keresztesvitézek ingét 
viselve im§dkozik ®s pr®dik§l, s tapossa a tºrºk f®lhold z§szlaj§t a nagy magyar gyŖzelem jel®¿l. Az 
1456. július 21-22 gyŖzelemre II. Mikl·s p§pa rendelte el a d®li ¼rangyal§t. A n§ndorfeh®rv§ri hŖs 
szabadságharcosnak a chicagói Szabadságharcos Szövetség állította fel emlékét. 
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MINDSZENTY JÓZSEF ISTEN ÉS A HAZA SZOLGÁLATÁBA 
A Sacra Pannonia - Szent Magyarország - apostolának és a szovjet kommunista elnyomás 

elleni magyar ellenállás rendíthetetlen harcosának halála 10. évfordulóján, 1985. május 5-én 
állítottuk fel emlékét templomunkban. A színes ablak elkészítését Mr. & Mrs. Kocsis István, Mr. & 
Mrs. Várfay István, Mr & Mrs. Schlauch J§nos, Po·s Gabriella ®s m§sok adom§nya tette lehetŖv®. 
Ahogy a hívek akarták, Mindszenty József püspöki ornátusban áll és jobbjával, amely annyira 
kifejezŖ r§, elŖre mutat: az ®letszents®g ®s a magyar nemzeti l®t¿nk teljesebb meg®l®se fel®. Az, aki 
a balsorsos ezer évünk egy végzetes idején rendületlenül állt Istenért és Hazáért, méltó arra, hogy 
nemzeti nagyjaink t§rlat§ban foglaljon helyet. K§noni boldogg§ avat§sa m®g a jºvŖnek a k®rd®se, de 
ŕt sz²v¿nk olt§r§n tisztelj¿k ®s ez®rt k®rj¿k: Mindszenty József, Isten szolgája, imádkozzál népedért 
és vezess bennünket! 
 
A SZERETETSZOLGÁLAT A PLÉBÁNIAKÖZÖSSÉG KÖTELESSÉGE 

Az Egyháznak hármas küldetése van: kérügma, liturgia és diakonia. Ez az utóbbi sokféle 
tevékenység, de a szeretetszolgálat fontos része. Szent István Király plébániánk is igyekezett 
megfelelni ennek a keresztény kötelezettségnek. Például a II. világháború után sok segítség ment az 
·haz§ba ®s az eur·pai menek¿lt t§borokba p®nzben ®s haszn§lt ruh§ban. ErrŖl a Szent N®v T§rsulat 
JegyzŖkºnyve tanúskodik. Hogyan gyakoroltuk azóta? Igaz, Jézus azt mondta, hogy ne tudja 
balkezed, mit tesz a jobb kezed (Mt 6, 3-4), a testvéri szeretetszolgálat nem arra való, hogy 
dicsekedjünk vele. Viszont közösség vagyunk, tetteinket figyelik, s talán számon is kérik. Ezért 
rºviden t§j®koztat§st adunk errŖl a pl®b§niai szolg§latr·l is. 
EGYHÁZMEGYEI ELVÁRÁSOK 

A chicag·i fŖegyh§zmegye b²boros-érseke rendszeresen felszólítja plébániáit közcélokra való 
adakozásra. Évente van külön perselyezés a szemináriumra, az egyházmegyei karitászra, az 
egyházmegyei sajtóra, a katolikus egyetemre, missziókra, human development-re, stb. 
A fŖegyh§zmegye szorgalmazza az ¼n. SHARING programot, amelyben a tehetŖsebb pl®b§ni§k 
megosztj§k lehetŖs®geiket a szeg®nyebbekkel. A mi Szent Istv§n Király Plébániánk a 
szomsz®ds§gban, Le Moyne utc§ban levŖ St. Aloysius fŖleg spanyol-nyelvŤ pl®b§ni§val vagyunk 
ilyen kapcsolatban. H§laad§s ¿nnepe elŖtt ®lelmiszert gyŤjt¿nk a szeg®nykonyh§ra. Ezeket h²veink 
adj§k ºssze. De rendk²v¿li gyŤjt®sek is tºbbszºr közbejönnek. 
MAGYAR KÖTELESSÉGEK 

Mivel magyar kºzºss®g vagyunk, magyar feladataink is vannak. ElsŖsorban pl®b§ni§k, 
egyházmegyék által tudjuk a legbiztosabban eljuttatni adományainkat azoknak akik arra a legjobban 
rászorulnak. Évente jótékonysági ebédeket, gyŤjt®seket tartunk ®s az §tutalt ºsszeg fºlhaszn§l§s§t 
szemmel kísérjük. Miskolc-HejŖcsab§ra Dr. Sedon L§szl· pl®b§nosnak a templom fel¼j²t§s§ra 
tartottunk jótékonysági ebédet.  Azon kívül magyar ember jól tudja mit jelent Trianon. Mindent meg 
kell tennünk a hat§ron k²v¿l ®lŖ testv®reink sors§t jobbra ford²tsuk. A Nagyv§radi p¿spºks®gnek 
juttatott ºsszegekbŖl Hegykºzp§lyiban ®p¿lt kis k§polna harangot kapott Szent Istv§n tisztelet®re a 
Chicagói magyar katolikusok ajándékából, ahogy ezt a felirata is hirdeti. ĂMert a szeretet soha el 
nem fogyò. 1 Kor 13, 8. Ezzel a szeretettel k¿ldt¿nk §t 1200 pound-nyi (kb. 550kg) ruhanemŤt egy 
erdélyi református faluba is. 
 
MAGYAR BÍBOROS LÁTOGATÁSOK 
 
MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS ÚR 1974. JÚNIUS 22. 

Mindszenty József bíboros hercegprímás amerikai útja során 1974. június 22-én szombaton 
Chicagóba érkezett. Hosszú heteken át a fogadóbizottság, amely az összes chicagói egyházakat és 
szervezeteket magába foglalta, serényen dolgozott, hogy méltóan fogadhassa korunk legnagyobb 
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magyarját. E napot mind Illinois állam kormányzója, mind pedig a város polgármestere ünnepi 
kiáltványában "Mindszenty József Bíboros Nap"-nak nyilvánította. 

ĂChicago! Cody b²boros v§r a rep¿lŖt®ren papjait·l ®s p¿spºkeitŖl ºvezve. £s - mint St. Louis-ban is 
- készen tartja , már a város kulcsát az Öregek Tanácsának elnöke A világ legnagyobb épülete, a New 
York-i Empire State Buildinget is lepipáló Sears kolosszusa tövén hajtat a kocsi az érsekséghez, 
amelynek nagy kávézótermében már felsorakozott a magyarság, a bíboros régi, szeretett papja, dr. 
Mihályi Gilbert plébános vezetésével. 
Cody b²boros ¿dvºzli angolul, sz®p sz§l magyar ember pedig elmondja: ¼gy vagyunk, mint PetŖfi, 
mikor anyjával készült találkozni, jutott eszébe számtalan szebbnél szebb gondolat, de most mi is alig 
tudunk szólni, csak küszönjük, köszönjük, hogy eljött közénk. 
- Tudom, jól tudom - válaszol Mindszenty -, hogy Chicago magyarjai tºbb idŖt ®rdemeln®nek, mint a 
mai nap. Tudom, hogy neheztel®s is van, ami®rt kev®s idŖ jutott erre a v§rosra. Mindenesetre 
igyekszem p·tolni e rºvid tal§lkoz§sban is azt a szeretetet, amit a p¿spºk az Ŗ juhaival szemben kell, 
hogy érezzen és érez is.... 
Így vigasztalja, csaknem bocsánatot kérve és egyben, biztatva a chicagói magyarokat, akik szerették 
volna, ha nekik is legal§bb k®t nap jut. De Ŗk is, ®ppen mert rºvid a tal§lkoz§s, fokozottabb 
erŖfesz²t®ssel ®s m®g nagyobb ¿nneppel fogadj§k a fŖp§sztort. Tele van Vel¿k a hatalmas "Holy 
Name" katedrális csakúgy, mint a kisebb, bár eléggé tágas magyar Szent István templom. A napi 
evang®liumhoz fŤzi buzd²t§sait, mint szerte Amerik§ban, itt Chicag·ban is. 
- Egészen tiszta, odaadó lélekkel kell az Úr Jézust magunkhoz vennünk. Aztán fontos saját 
családunkban az imádság, magvar szentjeink Kérve kérlek benneteket, amit mi kaptunk az 
elŖdeinktŖl, tartsuk meg. Ezt a ºrºks®get adjuk tov§bb. A sz¿lŖknek roppant nagy a felelŖss®ge... 
K®rve k®rlek benneteket, a mentegetŖz®seket kapcsolj§tok ki az ®letetekbŖl. Legyetek cselekvŖ, 
tev®keny h²vŖk ®s j· magyarok. A kereszt®nys®g cselekvés, imádság és munkálkodás. Ezt kötöm 
lelketekre, akkor a mai Evangélium megtette a ma a szolgálatát lelketekben. Ámen. 
A katedrálisból a bíboros és kísérete elindul a magyar Szent István egyházközségbe. Ft. Mihályi 
Gilbert Várja itt hívei élén. 
Bár mindenütt, végig Amerikán, díszmagyarban várták a bíborost az asszonyok, talán itt Chicagóban 
a legfestŖibb, legpazarabb, legsz²nesebb a k®p, amely fogadja. Tºbb mint ºtven remekbe k®sz¿lt 
drága, történelmi díszmagyar az asszonyokon s itt a legtöbb a kalotaszegi varrottas, a matyó vagy 
mezŖkºvesdi n®pviselet. Ha egy Madar§sz vagy Munk§csy tºrt®nelmi k®pet akart volna festeni a 
bíboros amerikai útjáról, Chicagót választotta volna háttérnek. Mint ahogy itt szédültek meg 
legjobban az amerikai TV-emberek és riporterek is, csodálva és pillanatnyi szünet nélkül fotografálva 
a festŖi magyar ruh§kat, a p§rt§s le§nyokat vagy a gyerekek t¿nd®ri sorfal§t, amint vir§gbokr®t§s 
hossz¼ botjaikkal mintegy Ŗrt §llanak mindenfel®, amerre a hercegpr²m§s ¼tja visz. A 83 ®ves 
aggastyán fŖpap ®rces hangj§ban, a sz¿lŖk ®s gyerekek kºlcsºnºs szeretet®rŖl sz·l· pr®dik§ci·iban,  
a fel®je ny¼l· kezekben, oly sokszor §ld§sra emelt jobbj§ban, az elŖtte t®rdeplŖ ezrekben - mindebben 
ott lüktet a történelmi Magyarország, mert Mindszenty József köré úgy sereglett egész Amerika 
magyarsága, mint 1945 és 48 között az otthon népe. 
Az ®rseki rezidenci§n megrendezett eb®d ut§n, d®lut§n f®l h§romkor ®rkezett meg a FŖp§sztor a 
magyar templomba. A 35 Kolumbusz Lovag a katedrálisból ide is elkísérte. Zsúfolva megtelt templom 
várta, azt mondták, fennállása óta ez rekord sokaság volt. A kisteremben is alig lehetett mozogni. Az 
utc§ra sz§mosan kiszorultak. Amikor a FŖp§sztor kil®pett aut·j§b·l, Mih§lyi Gilbert pl®b§nos 
köszöntötte hívei élén. Templomi kórusunk pedig Varga Pál vezényletével az Ecce Saceerdos Magnus-
sal fogadta. Bevonulása után Mindszenty Bíboros úr imádkozott a magyar hazáért, a magyar 
egyházért és a világgá szétszóródott honfitársakért. Szentbeszédében keresztény életre, magyar 
öntudatra buzdított, valamint ºsszetart§sra, egy¿ttmŤkºd®sre ®s az anyanyelv §pol§s§ra. Ezzel 
kapcsolatban kitért a Hétvégi Magyar Iskola fontosságára és igen ajánlotta, hogy az ne vasárnap, 
hanem szombaton legyen. A templomi szertartást szentségi áldás fejezte be. Innét a nagyterembe 
vonultunk, ahol a beteg Richard Daley polg§rmester k®pviselŖje §tadta a v§ros kulcs§t ®s Chicago 
Tiszteletbeli Polg§rr§ kinevezŖ okiratot a B²boros ¼rnak. Dr. Ripa K§roly pedig a Lengyel-Magyar 
Világszövetség meleg üdvözletét tolmácsolta. Majd az egyházközség, a város és környéke magyarsága 
kºszºntºtte Egyh§zunk ®s Haz§nk V®delmezŖj®t. Az ¿dvºzl®sek v®gezt®vel H®tv®gi Magyar Nyelvi 
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Iskolánk növendékei Varga Pál igazgató vezetésével magyar dalolással kedveskedtek. Polgár Melinda 
szavalata kötötte le a figyelmet, Chicago Kodály Kórusa énekszámaival emelte az ünnepi hangulatot. 
A Magyar K·rus az ®nekl®s mŤv®szet®vel gyºnyºrkºdtette a Magas Vend®get ®s a tisztelet®re 
ºsszegyŤlteket. Kºzben asszonyaink ®s le§nyaink s¿tem®nyt ®s ¿d²tŖ italokat hordoztak körül. Koós 
László, a Szent Név Társulat elnöke és Horváth Béla, a Fogadóbizottság titkára, biztosította a nagy 
tºmegben a szabad mozg§st ®s felvil§gos²t§st adtak, akinek erre sz¿ks®ge volt. B¿ky ErnŖ ®s 
Mogyoróssy László pedig a biztonsági felügyeletet látták el. 
A tov§bbiakban Horv§th Margit ®s B®la §tadt§k a B²borosnak Chicago D²szalbum§t. BŖrbe kºtºtt 
mŤv®szi kivitelez®sŤ kºtet, amely a v§ros ®s magyar pl®b§ni§nk tºrt®net®t tartalmazza ²r§sban ®s 
k®pekben. Ezeket a k¿lºnbºzŖ szervezetek vezetŖinek ®s tagjainak aláírása egészíti ki. A Díszalbum 
Mrs. Horváth Margit önzetlen munkáját dicséri. 
Emlékkönyvet is adtunk ki. Mindszenty József és VI. Pál együttes képe díszíti, amint a Pápa a 
sz§mŤzet®se ut§n R·m§ban megjelent B²borost, az ®ppen ¿l®sezŖ P¿spºki Szinódusba bevezeti. Ebben 
a sz§zadban nek¿nk ®s a vil§gnak Ŗ ï a magyar. £s amit hetekkel elŖbb San Francisco ®rseke 
mondott, hogy, Mindszenty is Hungary and Hungary is Mindszenty" azt most Chicagóban is átérezte 
mindenki, amikor az utolsó pillanatokban magyar kórus búcsúztatta a bíborost. Az ajándékok átvétele 
után már nem volt maradásuk. A Bíboros úr átöltözött a plébánián és már búcsúztak is. Siettek a 
kºvetkezŖ magyar kºzºss®ghez. £s amikor a kocsij§ban ¿lt ®s elhajtott East Chicago fel®, bizony§ra 
még sokáig fülébe csengett Chicago magyarjainak Kodály-kórusa, amint neki, érte, róla énekelte: 
- Isten, t§massz kºzt¿nk hŖset, Isten, t§massz kºzt¿nk b§trat ..Ă 

 
ERDŕ P£TER BĉBOROS ĐR. 2004. JĐLIUS 5-12. 
Július 5. Helyi idŖ szerint 13 ·rakor sz§llt le a g®p Chicag·ban. A rep¿lŖt®ren Skerl Alfonz ®s Vas 
L§szl· magyar lelk®szek v§rt§k ErdŖ P®ter b²boros urat ®s k²s®ret®t.  B²boros ¼r a Szent Istv§n 
pl®b§ni§n kapott sz§ll§st. A kºszºnt®sek ®s k®sŖ eb®d ut§n a B²boros ¼r lepihent. 
Július 6. A reggeli szentmise után Vas László atya, a Szt. István plébánia magyar lelkipásztora 
vezetésével, látogatást tett a bíboros úr, Kelet (East) Chicagóba. Skerl Alfonz plébános atyánál, a 
Szentháromság Plébánián, egykor nagy magyar közösség élt. A plébánia az acélgyár mellett 
található, ahol több 10 000 magyar élt és dolgozott. Ma már inkább csak magyar leszármazottak 
®lnek, akik nem besz®lnek magyarul. A pl®b§nia NŖi egylet®nek tagjai, rendszeres foglalkoz§s 
keret®ben magyaros t®szt§t (csiga) k®sz²tenek, az ebbŖl befoly· ºsszeget a plébánia fenntartásának 
céljára fordítják. Bíboros úr megáldotta a közösséget majd tovább indult Vámos József atya 
plébániájára, aki felvidéki származású, de már USA-ban sz¿letett ®s itt tanult magyarul. ŕ a helyi 
püspökségen dolgozik, az egyházmegye misszi·s mŤv®nek igazgat·jak®nt. Eb®d ut§n Melczek Dale, 
Gary püspöke fogadta a magyar küldöttség.  
Július 7. a reggeli szentmise után Fonzi atyával elindultunk St. Louis-ba. A jelenlegi magyar 
lelkipásztorkodást ellátó szudéta német atya Paul Spilman látja el angolul a magyar pasztorációt St. 
Louisban. Az egykori magyar templom Szent Istv§n, ma pedig SzŤz M§ria GyŖzedelmes 
Kir§lynŖj®nek tisztelet®re van szentelve. Este tal§lkoz· a helyi magyarokkal.  
Július 8. Városnézés. A St. Louis-i magyaroknak a szentmise 19 ·rakor kezdŖdºtt az egykori Szent 
Istv§n templomban. A b²boros urat 130 fŖs h²vŖsereg fogadta, akiknek ®nekkaruk ®s k§ntoruk is 
volt. A kiosztott f¿zetekbŖl mindenki kºvetni tudta a magyar nyelvŤ szentmis®t (a f¿zetet Paul 
Spilman készítette). A szentmise után a közösségi helységben mindenki bíboros atyához járult egy 
k®zfog§sra, egy kedves sz·ra. Nagyon ºr¿ltek a jelenl®vŖk a rºvid tal§lkoz§snak. Az egykori 
Mindszenty l§togat§s k®peit is megmutatt§k a b²boros ¼rnak, amelybŖl n®h§nyat §tadtak az 
esztergomi Mindszenty múzeum számára.  
Július 9. Visszatértünk Chicagóba. Este két órás hajókiránduláson vettünk részt a Michigan tavon.  
Július 10. Szombaton a bíboros úr reggelinél találkozott az egykori plébánossal Eördögh András SJ. 
atyával, aki annak idején sokat tett a Szent Istv§n Templom fel¼j²t§s§®rt ®s ®letben tart§s§®rt. ŕ ®ves 
kanadai utaz§sa sor§n mindig ¼tba ejti a pl®b§ni§t ®s megl§togatja kedves bar§tait. D®lelŖtt Kiss-
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Rigó László püspök úr két gyermeket keresztelt a Szent István templomban, miközben a bíboros úr a 
hivatali teendŖket v®gezte el, majd fogadta a magyar sajt· k®pviselŖj®t. Ut§na a Paprik§sh ®tterembe 
indultunk eb®delni. BŖsze Tam§s a vend®glŖ tulajdonosa v§rta a b²boros urat ®s k²s®ret®t. A 
tulajdonos személyes meghívásnak tekintette az ebédet, így a bíboros úr személyes ajándékkal 
viszonozta ezt a figyelmességet. Kelet (East) Chicagóban a Szentmise 5 órára volt meghirdetve. 
Mintegy 80 fŖnyi idŖs lelkes h²vŖ v§rta a b²boros urat. A szentmis®re Fonzi atya f¿zetet k®sz²tett, 
amelyben az egy¿ttmis®zŖk n®vsor§t·l az ®nekrendig ®s a magyar v§laszokig minden fel volt 
t¿ntetve. A Szentmise ut§n a kºzºss®gi h§zban a sok helyi club ®s kºzºss®g vezetŖje egyenk®nt is 
köszöntötte a bíboros urat  
Július 11. vasárnap.  
Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdŖdºtt, melynek befejez®se ut§n d²szeb®d v§rta Magyarorsz§g 
prímását és a megjelent vendégeket. A július eleji nyári vasárnapon a párás kánikula dacára is szépen 
megtelt a templom a helyi magyar t§rsadalmi, vall§si ®s politikai szervezetek vezetŖivel, tagjaival, 
valamint a katolikus h²vŖkkel, akik meleg szeretettel fogadt§k a d²szes vend®geket. A szentmise 
kezdet®n a h§zigazda Ft. Vas L§szl· ¿dvºzºlte ®s kºszºntºtte Dr. ErdŖ P®ter b²borost, akinek egykor 
tanítványa volt a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A Bíboroshoz intézte szavaiban, 
megemlítette, hogy a helyiségben jelen van a Szent István Király templom múltja, jelene és 
rem®nyeink szerint a jºvŖje. £rtve ezalatt, hogy itt van kºzºtt¿nk BudapestrŖl, Ft. Eºrdºgh Andr§s 
atya, aki 1987 és 1991 között négy évig volt plébánosunk Chicagóban. Ft. Vas László a jelent 
k®pviseli, m²g a templom jºvŖje a b²boros ¼r kez®ben van. 
A chicagói katolikus érseksége 7 segédpüspöke közül a területileg illetékes John Manz püspök és a 
helyi esperes Michael Danek személyesen vett részt a szentmisén és mindketten szervesen 
bekapcsol·dtak az ¿nnepi, tºbbnyelvŤ szentmise celebr§l§s§ban. TºbbnyelvŤt ²rtam az®rt, mert a 
szok§sos magyar mellett ez¼ttal az §ldozat szertart§s§t latinul olvast§k az olt§rn§l Dr. ErdŖ P®ter 
bíborosnak seg®dkezŖ papok: John Manz, Ft. Vas L§szl·, Kiss-Rigó László, Ft. Michael Danek, Ft. 
Skerl Alfonz és Ft, Eördögh András. A bíboros beszédét pedig dr. Kiss ï Rigó László tolmácsolta 
angolul a chicagói érsekség megbízottai és az amerikai közönség számára. Már a bevonulási ének: 
Ecce Sacerdos Magnus, Isten, haz§nk®rt t®rdel¿nk elŖdbeé is k¿lºnleges hangulatot keltett, ak§r a 
díszes csoport, amelynek végén, kezében a pásztorbottal a bíboros, prímás érkezett. Az ünnepi 
szentmisén, a homiliát (a szentbesz®det) ErdŖ P®ter b²boros az evang®liumban felolvasott 
gondolatokhoz csatolta, majd meleg szavakkal, szeretettel köszöntötte Chicago város magyarságát és 
a szentmis®n r®sztvevŖ hallgat·s§got. Az irgalmas szamarit§nus evang®lium§r·l besz®lt B²boros ¼r,  

Ăaz Isten olyan gondoskodó szeretettel halmoz el minket, hogy még arra is van gondja, hogy a 
felmer¿lŖ kºlts®geket is meg fogja t®r²teni. Ilyen bŖkezŤ az Isten. Nem el®g nek¿nk a szeretetrŖl 
elmélkedni, - elmélkedni tudtak róla Jézus kortársai is -, a vallási életnek a professzionistái, azok 
elmélkedni mindig tudnak, tanítani mindig tudnak, de itt a hétköznapi életnek a gyakorlatáról van szó, 
®s ezt fogja J®zus sz§mon k®rni tŖl¿nk. Nem azt, hogy milyen sz®peket gondoltunk az embert§rsi 
szeretetrŖl, hanem, hogy ténylegesen mit tettünk mi magunk, amikor módunk volt rá. A 
magyarságunkat, pedig többféle módon próbáljuk meg megélni, ki a nyelvet beszélve, ki ellátogatva 
Magyarországra megismerve a szokásainkat. Jézus küldi a tanítványokat és egyházát és benne 
mindannyiunkat, hogy mindent tegyünk meg embertársainkért, hogy mi is közvetítsük feléjük azt az 
Istenszeretetet, amely Jézus által nekünk már kijutott. Emberi küldetésünkhöz kultúránk, 
azonoss§gunk, ®rt®keink v§llal§sa ®s megŖrz®se is hozz§ tartozik. A nyelvek, a népek kultúrája a 
TeremtŖ Isten aj§nd®ka, becs¿lni, megosztani kºrnyezet¿nkkel kereszt®ny feladatunk. Aki tudja a 
nyelvet, Ŗrizze, adja tov§bb gyermekeinek, aki nem tudja, igyekezzen megismerni a magyar kult¼r§t, 
akár a nyári hazalátogatás keretében is. Ápoljuk itt a magyar közösséget, templomot, szentmisét. 
Nyissuk meg sz²v¿nket m§sok fel®, amint tett®k ezt elŖdeink.ò hangzott el a bíboros úr beszéde. 

Az áldozás alatt többek közt, a kedves és régen hallott: ĂJ®zus sz²ve szeretlek ®nò kezdetŤ ®neket, 
zengt¿k, amely Ft. Mih§lyi Gilbert pl®b§nosi mŤkºd®se alatt oly sokszor sz·lt templomunkban. A 
szentmise v®g®n, az elbocs§t§s elŖtt Ft. Vas L§szl· felh²vta Dr. ErdŖ P®ter b²boros figyelm®t, hogy 
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mise alatt ugyanabban a székben ült, mint egykor Mindszenty József hercegprímás az 1974-ben 
történt látogatásakor. Végül a bíboros úr még egyszer szólt a plébánia közösségéhez, magyarul 
mondott beszédét ezúttal is Kiss ï Rigó László segédpüspök tolmácsolta angolul. Kiss ï Rigó 
segédpüspök Indiában nevelkedett, s ez által kitŤnŖen, besz®li az angol nyelvet. A szentmise v®g®n a 
Szent Istv§n Kir§ly templom k·rusa a kºzºss®ggel egy¿tt ®nekelte elŖbb az Amerikai, majd a 
Magyar ®s a Sz®kely Himnuszt, a nagyszerŤ akusztik§j¼ koncertekre is alkalmas templomban. A 
kivonulást a Nagyasszonyunk hazánk reménye, és Óh Nagyasszony, nemzetünk reménye kezdetŤ 
®nekek k²s®rt®k. A templomi ¿nnep®ly ezzel v®get ®rt, a pl®b§nia h²vei sz²v¿kben felemelŖ ®rz®ssel 
hagyt§k el a templom term®t, ®s vonultak le a Mindszenty J·zsef nev®t viselŖ terembe, ahol az 
ünnepi ebédet tálaltak a plébánia szorgos dolgozói.  
Az ebédnél a bíboros úr örömmel látta viszont Nt. Dr. Tenke Sándort a budapesti Károli Gáspár 
Reform§tus Egyetem volt rektor§t, akivel ºkumenikus bar§ts§gban van, abb·l az idŖbŖl, amikor a 
bíboros úr volt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora. Tenke Sándor jelenleg a szabadságon 
l®vŖ Nt. T·th P®ter lelk®szt helyettes²ti a Norridge-i Magyar Református Egyháznál. A bíboros úr 
továbbá szeretettel üdvözölte Nt. Karl Ludwig református püspököt, valamint Nt. Balogh Andrást a 
chicag·i Szabad Magyar Reform§tus Egyh§z lelk®sz®t. A kºszºntŖ besz®deket Babochay Andr§s az 
Egyh§ztan§cs elnºke, valamint Varga P§l a Chicag·i Magyar Klub elnºke mondott§k, az elŖbbi a 
plébánia, míg az utóbbi az összes chicagói magyar egyesület nevében köszöntötte a bíborost és 
kíséretét. Ebéd közben a bíboros úr, John Manz püspökkel beszélgetett a Chicagói katolikus 
helyzetrŖl, k¿lºnºs tekintettel a magyar kºzºss®gre n®zve. Az ¿nneps®gek ut§n kora este a Sears 
Tower felhŖkarcolóból néztük meg a várost.  
Július 12. h®tfŖ Reggeli ut§n Skerl Alfonz ®s Vas L§szl· aty§k §tvitt®k a b²boros urat ®s k²s®ret®t 
South Bend városába, ahol este a Notre Dame egyetemen angolul miséztek, és ugyanott kaptak 
szállást is. A további napokra Detroit, Cleveland, Toronto, Hamilton, New York és Washington 
szerepelt a listán 

ĂNekem az benyom§som, hogy ez itt most egy ®lŖ kºzºss®gò nyilatkozta a bíboros úr a 
ĂKanadai-Amerikai Magyars§gò-nak. Majd így folytatta: Ăbizonyos nagyon fontos helyeken 
fenn kell tartani a megl®vŖ magyar templomot. Ilyen speci§lis hely Chicago, ahol van 
annyi magyar, hogy újságot olvasnak, ahol bizonyos kulturális megnyilatkozások vannak, 
ott nekünk lelkipásztori szempontból jelen kell lennünk. A város földrajzi fekvésénél fogva 
is alkalmas arra, hogy vonzás-körében távolabbi közösségeket is ellásson. Tehát Chicagót 
a Magyar Egyh§znak nagyon fontosnak kell tartania.ò    

 
Azzal, hogy a dél-chicag·i Magyarok Nagyasszonya pl®b§nia megszŤnt, a Szent Istv§n Kir§ly 
Templom a nagy Chicagói egyházmegye egyetlen magyar katolikus plébániájaként maradt és hetven 
®ves mŤkºd®s®t hivat§studattal folytatja tov§bb Magyar-Amerika szolgálatában. 
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WASS ALBERT Üzenet haza 
 
Üzenem az otthoni hegyeknek: 
a csillagok járása változó. 
És törvényei vannak a szeleknek, 
esŖnek, h·nak, fellegeknek 
és nincsen ború, örökkévaló. 
A v²z szalad, a kŖ marad, 
a kŖ marad. 
 
Üzenem a földnek: csak teremjen, 
ha sáska rágja is le a vetést. 
Ha vakond túrja is a gyökeret. 
A vil§g fºlºtt Ŗrkºdik a Rend. 
S nem vész magja a nemes gabonának, 
de híre sem lesz egykor a csalánnak: 
az idŖ lemarja a gyomokat. 
A v²z szalad, a kŖ marad, 
a kŖ marad. 
 
¦zenem az erdŖnek: ne f®ljen, 
ha csattog is a baltások hada. 
Mert erŖsebb a balt§n§l a fa 
s a v®rzŖ csonkb·l virrad· tavaszra 
¼j erdŖ sarjad gyŖzedelmesen. 
S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda 
a gyilkos vasat rég felfalta már 
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel 
hasznos anyaggá vált a föld alatt... 
A v²z szalad, a kŖ marad,  
a kŖ marad. 
 
Üzenem a háznak, mely fölnevelt: 
ha egyenlŖv® teszik is a földdel, 
nemzed®kek Ŗrv§lt§sain 
jºnnek majd ¼jra boldog ®p²tŖk 
és kiássák a fundamentumot 
s az erkºlcs Ŗsi, h·feh®r kºv®re 
emelnek falat, tetŖt, templomot. 
Jºn ezer ¼j KŖmŤves Kelemen, 
ki nem hamuval és nem embervérrel 
köti meg a békesség falát, 
de szenteltvízzel és búzakenyérrel 

®s ®p²t r®gi kŖbŖl ¼j haz§t. 
Üzenem a háznak, mely fölnevelt: 
a fundamentom IstentŖl val· 
®s IstentŖl val· az akarat, 
mely újra építi a falakat. 
A v²z szalad, de a kŖ marad, 
a kŖ marad. 
 
És üzenem a volt barátaimnak, 
kik megtagadják ma a nevemet: 
ha fordul egyet újra a kerék, 
én akkor is  a barátjok leszek 
®s nem lesz bossz¼, gyŤlºlet, harag. 
Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk 
és leszünk Egy Cél és Egy Akarat: 
a v²z szalad, de a kŖ marad, 
a kŖ marad. 
 
És üzenem mindenkinek, 
testvérnek, rokonnak, idegennek, 
gonosznak, j·nak, hŤs®gesnek ®s al§val·nak, 
annak, akit a f§j§s Ťz ®s annak, 
kinek kezéhez vércseppek tapadnak: 
vigyázzatok és imádkozzatok! 
Valahol fönt a magos ég alatt 
mozdulnak már lassan a csillagok 
s a víz szalad és csak a kŖ marad, 
a kŖ marad. 
 
Maradnak az igazak és a jók. 
A tiszták és a békességesek. 
ErdŖk, hegyek, tanok ®s emberek. 
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik! 
Likasszák már az égben fönt a rostát 
s a csillagok tengelyét olajozzák 
szorgalmas angyalok. 
És lészen csillagfordulás megint 
és miként hirdeti a Biblia: 
megméretik az embernek fia 
s ki mint vetett, azonképpen arat. 
Mert elfut a v²z ®s csak a kŖ marad, 
de a kŖ marad. 
BajorerdŖ,1948 
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Burnside térképe                                       Század elei k®pek a kºrny®krŖl 

Az iskola                                                                            Utcarészlet 2004 -ben 

   
 

   
A Magyarok Nagyasszonya templom helyén épült lakások a Catholic Charities tulajdonában vannak
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Korabeli Újság híradások a Szent Imre templomról 

 
Ft. Kasztovszky Imre 

 
Az elsŖ magyar Iskol§nk                                                            A templom ®p¿lete 2004-ben
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Ft. Wildinger Jakab 1938-ból  és  2004-ben a  a hívek kis csoportja a sírja körül 

 
1939 Szeptember 24 a Szent István Templom szentelése 

 
Korabeli fénykép a Templomról                A Szentelési mise 1939-bŖl         Ft. Magyar J·zsef mis®zik 
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Szentelési ebéd 1939                                   Csoportkép 1940 körül 

   
Ft Magyar József 

  
Rudny§nszky S§ndor k§ntor ĂHamburgi Mennyasszonyò c. darab szereplŖivel -Little Solidarity egylet 
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1954 Augusztus 22 A második Szentelés 

  
Samuel Strich Bíboros                                     A templom belseje 

                                                                        
Ft. Mihalovics Zsigmond, pápai protonotárius, az Actio Catholica volt országos elnöke 

Ft. Magyar József
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1974-1985 

 

 
Szerepléseink 
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Mindszenty József Bíboros úr látogatása 

   
 

    
A Polg§rmester ®s a Korm§nyz· Đr okiratai a Pl®b§nia HŖsºk fal§n 
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Oltáregylet zászló- Szentelési emlékzászló - Szent Név Társulat zászlaja 

  
HŖsºk eml®kt§bl§ja-   Szent Név Társulat alapító okmánya 

                   
Az M.H.B.K eml®kt§bla a hŖsök falán         A Szent család kép Boesze János családjának az ajándéka
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Jelenetek az Olt§regylet ®s a Szent N®v T§rsulat ®let®bŖl 2000- 

   
 

   
 

   
 

  
A Szent Sír díszítése Nagyhéten ï Karácsonyi Betlehem
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Tulipános láda 

   
Ünnepi diszben                       Boesze János alkotása:1956 

    
Iowa-Algona-Kossuth County 2002- Msgr Horv§th ErnŖt seg²ti Fr. Michael J. Adams 1975 J¼nius§ban 

   
John Philip, Steve Galo, Tony Kovács alapító tagok 1974 -Mr.& Mrs Szabó Pál a lenti mozaik képek 

alkotói 
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Az 50 éves évforduló (1984) celebránsai Irányi László külföldi magyarok püspöke, John Vlazny 

püspök, Francis Kamp SVD, Benjamin Mackin O.Prem.Mihályi Gilbert O. Prem. 
Mih§lyi Gilbert O. Prem, Ifj. Katona JenŖ ®s L§szl· ministr§nsokkal 

   
Ft. Eördögh András SJ  1987               Rodrigez segédpüspökkel               Ft. Somos József 

   
Taizé imaóra           A magyar Iskola évkezdés                   Évzáró kirándulás 

   
ElsŖ§ldoz§sok 2000-2003 



HUNGARIAN ROMAN CATHOLICS IN CHICAGO-1904-1934-1939-1954-2004- RÓMAI KATOLIKUS MAGYAROK CHICAGOBAN 
 

 46 

  
Ft. Jakubinyi György Gyulafehérvári érsek-Erdély püspöke 

Bosák Nándor Debreceni püspök -1996                                 Bernardin Chicagói bíboros-1994 

  
John Manz segédpüspök 2000  - Tempfli J·zsef katolikus ®s TŖk®s L§szl· reform§tus p¿spºk a 

nagyváradi Partium egyetem kórusával 

  
Skerl Alfonz, Michael Danek CM                                     Ft. Kozma Imre atya MMSZSZ 
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Francis George Chicago Bíborosa                     Miklósházy Attila a külföldi magyarok püspöke 

   
br. Wimpfen Both Klára                                                          Az oltárkép 

   
Torontoi Szt. Erzsébet plébánia színjátszói - A Chicagói Magyar Baptista Kórus a 2003 Október 23-i 

eml®kmŤsoron- Szt. Miklós ajándékoz 
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Csoportunk Ft. Kiss  Barnabás OFM ezüstmiséjén Detroitban- 

Cseh Tam§s elŖad·mŤv®sz     -            Melis György 

   
Ft. Somos József Fülöp-szigeteki hívekkel  -  Kocsis Zolt§n zongoramŤv®sz    -  Dr. Torgyán József 

   
Pozsgay Imre               Gitáros Szentmise     Cserkészek Betlehemesek 2003 

   
Érkezések és távozások                                                   
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A Budapesti Quartet 2003-Szirtes György és Makkai Ádám -2004  - Harmath Istv§n aj§nlja ĂChicag·i 
Kr·nik§sò c. kºnyv®t 

   
Templomunk ajándéka Szt. István tiszteletére - Ökumenikus imanap - Várfay István 90. születésnapján 

   
Piknik 2004
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Szüreti bál figyelmeztetése                                   Ft. Vas László és Szabó Tivadar lemezlovasok 

   
A virágoskert aszfaltjának felszedése        Ft. Eördögh András SJ és Ft.Vas László az új kiskertnél 2004 

    
Fest®s elŖtt 2001                                                                       ErdŖ P®ter B²boros ¼r l§togat§sakor 2004 
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A Mindszenty terem fest®se a tagokkal       A r·zsa ablak jav²t§s elŖtt 

   
2003-Monsig. Fodor József nagyváradi püspöki helynök Márc. 15 ünnepén    Mózsi Ferenc 2004 

Simonyi L§szl· az MHBK fŖcsoportvezetŖ Okt. 23 eml®knapon 

   
2001                                 Templom  a rózsa ablakkal                                                             2004 
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2004 J¼lius 11 ŕeminenci§ja ErdŖ P®ter B²boros Magyarorsz§g pr²m§sa 

  
 

  
Eºrdºgh Andr§s SJ,  ErdŖ P®ter B²boros ¼r, John Manz ®s Kiss-Rigó László segédpüspökök, 

Skerl Alfonz és Michael Danek esperes 

     
 

   
Kiss-Rigó László segédpüspök keresztel-A pásztorbotot Vitalis Melinda tartja mellette Lassú Boldizsár  

Kisorsoljuk a biboros úr által személyesen dedikált könyvet 
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SPONSORS OF ST. STEPHEN KING OF HUNGARY CHURCHôS 

MEMORIAL BOOK 
Golden Benefactor: 

Mr. & Mrs. Kolonits György 
Silver Benefactor: 

Mr. & Mrs. Koós László 
Benefactor: 

Rudy&Rosemary Bajzek 
Mr.& Mrs. Gödölley Mihály 

Dr. Gratzer Melitta 
Kocsis Rozália 

Mr. Várfay István 
Zsolnay Edit 

Hungarian (Magyar) Club of Chicago 
Mr.& Mrs. Varga Pál 

Ft. Vas László 
Patron: 

Mrs. Körmöczy Piroska 
Balog Sándor és Családja 

Mr.&Mrs. Kiss Árpád 
Maria H. Von Pongrácz 

Nikolaus & Edith Imredy 
Ferenczi Sándor 

Mr.&Mrs. Jurasits János 
Mr.&Mrs. Henning Ottó 

Mr.&Mrs. Ludvig Stefanec 
Mr.&Mrs.Rudy Stefanec 

Mr. Boesze János 
Mr.&Mrs. Mózsi Ferenc 

Paprikásh Restaurant 
BŖsze Tam§s 

Otto Wimpffen 
Evelyn Wimpffen 

Mr.&Mrs.Orbán Géza 
Paraschiva Szaniszló 
Mr.&Mrs.Éles Béla 
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Mr.&Mrs. Gustav Tomaj 
Dr. Terdik Sándor 

Sponsor: 
Theresa Baumann 
George O. Sinka 

Mrs. Czike Eszter 
Mrs. Rigácz Rózsika 

Mr.&Mrs.Krémer Sándor 
Mr. Laci Árpád 

Mr.&Mrs.Javorik Tamás 
Donor: 

Mr.&Mrs. Marócsik József 
Mrs. Pomozi Kató 
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HÁLÁS EMLÉKEZÉSSEL 
A CHICAGOI  

SZENT ISTVÁN KIRÁLY TEMPLOM 
egykori lelkipásztoraira 

 
KASZTOVSZKY IMRE   1934-1937 
 MSGR. HORVĆTH ERNŕ  1937 
 DR. WILDINGER JAKAB  1937-1938 
 DR. MAGYAR JÓZSEF  1938-1974 
MICHAEL J. ADAMS   1974 
DR. MIHÁLYI GILBERT         1974-1986 
MSGR. KENNETH VELO  1986-1987 
EÖRDÖGH ANDRÁS S.J.   1987-1991 
SOMOS JÓZSEF     1991-1999 
MICHAEL DANEK, CR  1999-2003 
MOST REV. JOHN MANZ  2003 
 

VAS LÁSZLÓ   
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Testvéri üdvözlet az East Chicagói Szentháromság templom  
 

Egyháztanácsa, hívei és plébánosa 
 

Ft. Skerl Alfonz r®sz®rŖl 
 
 

AD MULTOS ANNOS! 
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E-mail: st.stephen@freemail.hu  
http://stephenchurch.org  

 
 

 A Szent Erzsébet Oltáregylet  
 

és a  
 

Szent Név Társulat 
 

Szeretettel köszöntik a  
Szent István Király Templom minden tagját  

és minden más jóakaratú embert. 
 
 

Koós László 
Szent Név Társulat elnöke 

 

Katona Marika 
Szt. Erzs®bet Olt§regylet elnºknŖje 

mailto:st.stephen@freemail.hu
http://stephenchurch.org/
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A 100 ÉVES JUBILEUMRA  

ÉS  

A 70 ÉVES FÖNNÁLÁSRA ÜDVÖZLETTEL ÉS 

JÓKIVÁNSÁGOKKAL. 

 

 

A SZENT ISTVÁN TEMPLOM NEMCSAK MAGYAR 

KATOLIKUS EGYHÁZ, HANEM SZOCIÁLIS ÉS 

KULTURÁLIS MAGYAR KÖZPONT IS. 

 

 

KOLONITS GYURI ÉS OLGA 
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Reményik Sándor 

Az Ige 

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,  
És áhitattal ejtsétek a szót,  
A nyelv ma n®ktek v®gsŖ mened®ktek,  
A nyelv ma tündérvár és katakomba,  
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek! 

E drága nyelvet porrá ne törjétek,  
Ne nyúljon hozzá avatatlanul  
Senki: ne szaggassátok szirmait  
A rózsafának, mely hóban virul.  
Úgy beszéljen ki-ki magyarul,  
Mintha imádkozna,  
Mintha aranyat, tömjént, myrrhát hozna! 

£s aki kºltŖ, az legyen kir§ly,  
És pap és próféta és soha más.  
Nem illik daróc fŖpapi tal§rhoz,  
S királyi nyelvhez koldus-dadogás. 

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,  
Vigyázzatok: a nyelv ma szent kehely,  
Ki borát issza: Élet borát issza,  
ElŖre n®z s csak n®ha-néha vissza -  
S a kelyhet többé nem engedi el! 

 
HÁLATELT SZIVVEL EMLÉKEZ¦NK AZ ELSŕ MAGYAR 

TEMPLOM ÉS A SZENT ISTVÁN KIRÁLY TEMPLOM ALAPITÓIRA. 

 

KATONA JENŕ £S MARIKA 

IFJ. KATONA JENŕ £S BETSY 

KATONA LÁSZLÓ 
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A chicagói Szent István Király Plébániának baráti szeretettel és tiszteletteljes 

nagyrabecsüléssel gratulálunk fennállása 70. évfordulóján, az Úristen további 

segítségét és áldását kérve. 

A Kanadai ï Amerikai Magyars§g szerkesztŖs®ge! 

Lapunk, a Toront·ban megjelenŖ Kanadai ï Amerikai Magyarság, amely 1990 

november®tŖl folytatja az 1905-ben alapított helyi magyar újság, a Chicago és 

Kºrny®ke kult¼rmunk§j§t. A fŖszerkesztŖk Vºrºsv§ry Istv§nn® ®s Gaal Csaba, 

valamint a chicagói munkatársak Fekete István és Harmath István nevében elismeréssel 

adózunk a magyar Plébánia hetven éve folytatott keresztény ï magyar munkásságért. 

Kívánjuk, hogy még hosszú éveken keresztül szolgálják a chicagói katolikus 

magyarságot. 

A nyugati vil§g legnagyobb magyar nyelvŤ hetilapja 

Olvassa ön is a legjobbat! 

Fizessen elŖ a Kanadai ï Amerikai Magyarságra, a Chicagóban 1905-ben 

alapított Chicago és Környéke jogutódjára! 

£rdekes cikkeinket Nyugaton ®s az čhaz§ban ®lŖ jeles magyar zsurnaliszt§k 

írják. 

Hirdetéseinket a világ minden részében olvassák. 

ElŖfizet®s az USA-ban egy évre US$ 60.00, ½ évre: US$35.00 

Kanadai ï Amerikai Magyarság  74 Advance Road, Toronto, Ont, M8Z 2T7  

Canada 

Tel: (416) 233-3131  Fax: (416) 233-5984   

e-mail: magyarsag@wellerpublishing.com  

Chicagói megbízott: Harmath István   716 Brummel St. Evanston, IL, 60202 

Tel/Fax: (847) 864-8626  e-mail: stemath@msn.com  

mailto:magyarsag@wellerpublishing.com
mailto:stemath@msn.com
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A MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGE 

CHICAGOI FŕCSOPORTJA 

ÜDVÖZLI A SZT. ISTVÁN KIRÁLY KATOLIKUS 

MAGYAR EGYHĆZK¥SS£G VEZETŕJ£T £S HĉVEIT  

A TEMPLOM ALAPÍTÁSÁNAK 70. ÉVI JUBILEUMÁN. 

 

EMLÉKEZZÜNK!!! 

 

M.H.B.K. FŖcsoport, Chicago 
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A SPECIAL TRIBUTE TO OUR FORMER PASTORS AND 
ADMINISTRATORS: 

 
Father Imre Kasztovszky 

Msgr. Ernest Horvath, Adm. 
Father Jakab Wildinger 

Father Joseph Magyar, D.D., M.A. 
Father Michael Adams, Adm, 

Father Gilbert Mihalyi, O. Praem. 
Msgr. Kenneth Velo, Adm. 
Father Andras Eordogh, S.J. 

Father Joseph Somos 
Father Michael Danek, C.R., Adm. 

Most Rev. John Manz, Adm. 
 

AND TO THE DIVINE WORD MISSIONARIES FROM 
TECHNIY. ILLINOIS AS WELL AS THE REDEMPTORIST 

FATHERS FROM ST. MICHAEL'S CHURCH IN OLD TOWN. 
WHO SUPPLIED OUR PARISH WITH PRIESTS ON WEEK-
ENDS OVER THE YEARS TO FULFILL OUR SPIRITUAL 

NEEDS..., 
 

IT WAS A PLEASURE AND A PRIVILEGE TO WORK WITH 
AND/OR FOR THEM. 

 
ADELE BUTKOVICH, Ret. Parish Secretary
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Az Erdély Ma internetportál olvasói nevében fogadják 
jókívánságainkat templomuk, a Szent István templom 70 

éves születésnapja alkalmából. 
Erdély friss híreit itt olvashatja: www.erdely.ma 

Szóljon hozzá a Fórumban! 
 

Kov§cs Csaba, fŖszerkesztŖ 

http://www.erdely.ma/
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SZERETETT FÉRJEM  
ID. KOCSIS ISTVÁN EMLÉKÉRE 

 
KOCSIS ROZÁLIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMETER ISTVÁN EMLÉKÉRE 
 

DEMETER EDIT 
DEMETER EDIT ÉS FÉRJE MÓZES 

DEMETER KLÁRI 
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ISLAND LAKE ANIMAL CLINIC 
 

TERDIK SÁNDOR ÁLLATORVOS 
BALOG PIROSKA TECHNIKUS 

 
414 E. HWY 176 

ISLAND LAKE, IL 60042 
PHONE: 847-526-5363 

 
 
 
 
 

 

BOGDÁN ERZSÉBET 
 

EMLÉKÉRE 
 

DR. GRATZER MELITTA 
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A SEBŕK IRODA K¥SZ¥NTI  
A SZENT ISTVÁN TEMPLOMOT ÉS KÖZÖSSÉGÉT 
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SZERETETTEL EMLÉKEZÜNK TEMPLOMUNK 

FENNÁLÁSÁNAK ÉVFORDULÓJÁRÓL 

 

VITALIS SÁNDOR, MÓNIKA 

SZABÓ PÁL, ZITA 

CINDY, KRISTINA 

ISZTI ALAJOSNÉ 

SZABÓ IMRÉNÉ 

LÁSZLÓ GIZELLA 

 
 
 

FÉRJEM, KOVÁCS ANTAL EMLÉKÉRE,  

AKI A SZENT IMRE TEMPLOM  

EGYIK ALAPÍTÓ TAGJA VOLT  

ÉS VELEM EGYÜTT 

- AKI 62 ÉVE TARTOZOM A TEMPLOMHOZ- 

HţS£GESEN TĆMOGATTA A SZENT ISTVĆN 

KIRÁLY TEMPLOMOT 
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SZERETETTEL EMLÉKEZÜNK 

TEMPLOMUNK HETVENEDIK 

ÉVFORDULÓJÁRA 

 

MURÁNYI LAJOS ÉS 

CSALÁDJA 

 

 

FRANK SOMENEK  

ÉS  

SCOTT SOMENEK EMLÉKÉRE 

 

SOMENEK CSALÁD 

 

 

HÁLÁSAK VAGYUNK A 

JÓISTENNEK TEMPLOMUNK 

KÖZÖSSÉGÉÉRT, 

 MERT ITT MÁSODIK 

OTTHONRA TALÁLTUNK. 

 

MOCSÁN JÁNOS ÉS FELESÉGE 

ILIKE 
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HIMNUSZ - HUNGARIAN NATIONAL ANTHEM 
 

 1 
Isten, áldd meg a magyart         
J· kedvvel, bŖs®ggel, 
Ny¼jts fel®je v®dŖ kart, 
Ha küzd ellenséggel; 
Bal sors akit régen tép, 
Hozz r§ v²g esztendŖt, 
MegbŤnhŖdte m§r e n®p 
A múltat s jövendŖt! 

 2 
Értünk Kunság mezein   
Ért kalászt lengettél, 
Tokaj szŖlŖvesszein 
Nektárt csepegtettél. 
Zászlónk gyakran plántálád 
Vad török sáncára, 
S nyögte Mátyás bús hadát 
Bécsnek büszke vára. 

                3 
ŕseinket felhoz§d  
Kárpát szent bércére, 
Általad nyert szép hazát 
Bendegúznak vére. 
S merre zúgnak habjai 
Tiszának, Dunának, 
Ćrp§d hŖs magzatjai 
Felvirágozának. 

 4 
Hajh, de bŤneink miatt 
Gyúlt harag kebledben, 
S elsújtád villámidat 
DºrgŖ fellegedben, 
Most rabló mongol nyilát 
Zúgattad felettünk, 
Majd törºktŖl rabig§t 
Vállainkra vettünk. 

 5  
Hányszor zengett ajkain 
Ozman vad népének  
Vert hadunk csonthalmain 
GyŖzedelmi ®nek! 
Hányszor támadt tenfiad 
Szép hazám kebledre, 
S lettél magzatod miatt 
Magzatod hamvvedre! 

 6 
Bújt az üldözött s felé 
Kard nyúl barlangjában, 
Szerte nézett s nem lelé 
Honját a hazában, 
Bércre hág és völgybe száll, 
Bú s kétség mellette, 
Vérözön lábainál, 
S lángtenger fölötte. 

 7 
V§r §llott, most kŖhalom, 
Kedv és öröm röpkedtek, 
Halálhörgés, siralom 
Zajlik már helyettek. 
S ah, szabadság nem virúl 
A holtnak v®r®bŖl, 
Kínzó rabság könnye hull 
Ćrv§nk hŖ szem®bŖl! 

 8 
Szánd meg Isten a magyart 
Kit vészek hányának, 
Ny¼jts fel®je v®dŖ kart 
Tengerén kínjának. 
Bal sors akit régen tép, 
Hozz r§ v²g esztendŖt, 
MegbŤnhŖdte m§r e n®p 
A m¼ltat s jºvendŖt! 
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 Az Egyháztan§cs ®s a P®nz¿gyi Bizotts§g ErdŖ P®ter B²boros Đrral. 

 
Balr·l jobbra, Szab· P§l, Katona Marika titk§rnŖ az Olt§regylet elnºknŖje,  

Koós László a Szent Név Társulat elnöke, Ft. Vas László,  
Babochay András az Egyháztanács elnöke, ŕeminenci§ja ErdŖ P®ter b²boros-prímás,  

Szabó Tivadar a Pénzügyi Bizottság elnöke, 
br. Pongr§cz M§ria Cilike, Katona JenŖ, Vitalis S§ndor, Neubauer J·zsef  
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