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Kedves Theodore Atya!
2018‐as beszámolóját örömmel olvastam. Különösen örültem a szépen sikerült 90. éves évforduló
megünneplésének, a hívek nagy arányú részvételének és Kevin atya szíves közreműködésének az
ünnepen. Az Úr Isten áldását kérem a Los Angeles‐i magyar Hívekre és minden Lelkipásztorára.
Paptestvéri üdvözlettel és szeretettel
+ Cserháti Ferenc
MKPK, Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálat
H‐1053 Budapest
Papnövelde u. 5‐7.
Tel./Fax: +36‐1/266‐4515
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Excellenciás uram, kedves Cserháti püspök Úr!

2018. május 4.

Üdvözletünket küldjük a magyar hívektől! Örömmel jelentem, hogy 2018.
április 15‐én Los Angelesben megünnepeltük a Magyarországi Szt. István Egyházközség
alapításának 90. évfordulóját. Egyebek között megemlékeztünk a létfontosságú előkészítő
munkáról, melyet Horváth Frederika nővér végzett. Az ő rendje, a Szociális Testvérek Rendje
1923‐ban alakult Magyarországon. Rövidesen több nővér jött az Egyesült Államokba, köztük
Frederika nővér is. Ő egészségügyi okokból jött Los Angelesbe. A püspök 1925‐ben meghívta őt
a székesegyházban végzendő munkára. A nővér úgy értesült, hogy magyarok szolgálatára hívta.
Mikor elment a székesegyházba, közölték vele, hogy mexikói bevándorló hívek között kell majd
dolgoznia, családlátogatások keretében. A történet szerint egy nap egy látogatáskor eleredt
az eső. Beállt egy tornácra, várva, míg kiderül. A háziasszony betessékelte, hogy várjon
odabent.
Beszélgetés közben a házban lévő kisgyerek rendetlenkedett. Az édesanyja magyarul utasította
rendre! Így indult a nővér küldetése a magyar hívek számára.
Frederika nővér hamar felvette a kapcsolatot a Los Angelesben élő magyarokkal. Egyebek között
a székesegyházban egy magyar vendég pap által tartandó missziót szervezett. Az első este csak
14‐en voltak, de a misszió végére közel ötszázan! Frederika nővér elrendezte, hogy hetente
gyűljenek össze a vasárnapi szentlecke és evangélium olvasására és tanulmányozására. Mikor
egy idős magyart megkérdeztek, melyik templomba jár, így válaszolt: „Hát a Frederika nővér
miséjére a székesegyházba!”
Frederika nővér súlyosan megbetegedett. Megkérdezték, mi az utolsó kívánsága. Azt kérte, hogy
legyen magyar egyházközség Los Angelesben.
Így alakult a Szt. István 1928‐ban.
Az évforduló ünneplésekor megemlékeztünk a legendás hírű Lani Mátyás atyáról, az alapító
plébánosról is. Az ő emlékét különösképpen őrzik a németajkú hívek. Az ő hontalan
családjaikért a II. Világháború után Lani atya kezeskedett az Egyesült Államokba való
bevándorlásuk alkalmával.
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Lani atya nem csupán idehívta őket, hanem segített nekik munkát és lakást is szerezni. A
temetése 1954‐ben az egyik legnagyobb volt a város történetében.
A jelenlegi plébánosunk, Timothy Dyer prelátus meghívta Kevin Rettig atyát, a Szt. István
templom 16 éven át volt plébánosát a jubileumi szentmisére mint fő celebránst. Kevin atya
négy nyelven mondta el buzdító szentbeszédét, angolul, németül, magyarul és spanyolul! Noha a
magyar nem az anyanyelve, akcentus nélkül beszéli. Ez nem tréfa! Több mint 350 hívő vett
részt a szentmisén, ezért pótszékeket kellett behozni. Ez a túláradó tömeg a templomunkban az
1956‐os forradalom utáni ’nagy időkre’ emlékeztetett. Mindenek fölött hálát adtunk Istennek a
túláradó jóságáért ezen 90 év alatt! Excellenciás urunk, kérjük az imádságát azért, hogy tíz
év múlva megérhessük a századik évfordulót!
Áldja meg az Úr bőségesen az értünk való fáradozásáért!
Krisztusban szerető híve,
Fr. Theodore Smith, O. Praem.
Auxiliary to the Hungarians
St. Stephen of Hungary Catholic Church
3705 Woodlawn Ave., Los Angeles, CA 90011

English

4 May 2018
Dear Excellency, dear Bishop Cserhati,

Greetings from our Hungarian parishioners! I’m happy to report to you that 15 April 2018 St.
Stephen of Hungary Parish in Los Angeles celebrated the 90th anniversary of its foundation.
Among other things, it was a time to recall the vital preliminary work that Sr. Frederica
Horvath accomplished. Her congregation, the Sisters of Social Service, was founded in Hungary
in 1923. Shortly thereafter, several Sisters came to the United States. Among them, was Sr.
Frederica. For reasons of health, she came to Los Angeles. In 1925 she was invited by the
bishop to work at the cathedral. Her understanding was that she would minister to Hungarians.
When she arrived at the cathedral, she was informed that she was to work among the Mexican
immigrants and visit the parishioners in their homes. The story is that one day as she was
visiting parishioners it began to rain. So she stopped on a porch to wait for the rain to
clear. The lady of the house invited her to wait inside. As they sat talking, the little boy
of the house was “misbehaving.” The mother corrected him in Hungarian! This was the
beginning of her mission to Hungarian people.
Sr. Frederica quickly made contact with the Hungarian people living in Los Angeles. Among
other things, she arranged for a mission to be given by a visiting Hungarian priest to be
held at the cathedral. The first night there were only 14 present; by the end of the mission
there were almost 500! Sr. Frederica arranged to have weekly meetings to read and study the
Sunday’s epistle and gospel. When asked what church he attended, one older Hungarian replied:
“Why, I go to Sr. Frederica’s mass at the cathedral!” When Sr. Frederica became gravely ill
she was asked what her dying wish would be. She requested that there be a Hungarian parish
in Los Angeles. Thus, St. Stephen’s was established in 1928.
The legendary Fr. Matyas Lani, our founding pastor, was also remembered during our
anniversary celebration. His memory is especially cherished among our German speaking
parishioners, whose homeless families he sponsored in their migration to the United States
following WWII. Not content with inviting them, Fr. Lani also helped them find work and
housing. His funeral in 1953 was one of the biggest in the city’s history.
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Our current pastor, Msgr. Timothy Dyer, invited Fr. Kevin Rettig, a former pastor of St.
Stephen’s for 20 years, to be the main celebrant at the jubilee mass. Fr. Kevin delivered an
inspiring homily in four languages – English, German, Hungarian and Spanish! Although
Hungarian isn’t his first language, he speaks it without an accent. I kid you not!
There were over 350 parishioners in attendance at the mass, so folding chairs had to be
brought in. This overflowing crowd reminded some of the ‘heyday’ of our parish following the
’56 Revolution. Above all, we gave thanks to God for his overflowing goodness throughout
these 90 years!
Your Excellency, we ask your prayers that St. Stephen’s might survive to celebrate our 100th
anniversary in ten years! May our Lord abundantly bless you and your labors on our behalf!

Sincerely yours in Christ,
Fr. Theodore Smith, O. Praem.
Auxiliary to the Hungarians
St. Stephen of Hungary Catholic Church
3705 Woodlawn Ave., Los Angeles, CA 90011
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