
 

HIRDETÉSEK 
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a Szent-
mise előtt 9:30-kor.  
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise 
előtt!  
+ Ma, December 10 - második gyűjtés lesz 
lelkipásztorok, kedves nővérek, nyugdíj alapjára. 
Legyünk bőkezűek! Szentmise után reggelire hívjuk 
a kedves híveket.  
+ Aki szeretne karácsonyi virágot rendelni szerettei 
emlékére, kérjük használja erre a célra kijelölt bori-
tékot. Tegyük széppé, ünnepélyessé templomunkat, 
Urunk, Jézus Krisztus születésére. Ár: 10.00 . 
+ December 16  - Templomdíszítés , 1/2 10-től. 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 
+ December 17. - Ft. Mezei András , a Cleveland-i 
Szt. Imre magyar templom adminisztrátora, 
vendégünk lesz ezen a vasárnapon. A 10 órási 
Szentmisét András atya szolgáltatja magyarul a 
híveknek.  Templomunk Szentmise utan lesz a 
Karácsonyi ünnepség szeretettel hívunk mindenkit. 
A Szt. István Magyar Iskola és a Bokréta 
tánccsoport karácsonyi műsorral várja Önöket. 
Részvételét és csomag rendelését kerjük jelezze 
Katona Marikánál 773-704-5050, és Pongrácz 
Cilikénél a 224-361-3219-számon. Műsor után me-
leg uszonnát szolgálunk fel. Kérjük a kedves 
hölgyeket, a Magyar Iskola szülőket, hogy egy tál 
süteménnyel járuljanak hozzá a karácsonyi 
ünnepélyhez. Előre is köszönjük segítségüket.  
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 
megváltozott, jelentse be az irodában. 
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik 
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
+ Magyarország Chicagói Főkonzulátusa és a Szabad 
Református Egyház, szeretettel meghív mindenkit, 
vasárnap, ma, december 10-én, d.u.2 órai kezdettel a 
Soli Deo Gloria - A magyar reformáció öt évszázada 
című kiállításra és Balla Zsuzsánna klasszikus 
zongoraestjére.  
+ December 16. -  d. u. 4 órai kezdettel, a Museum 
of Science and Industry karácsonyi műsorán a 
Borozda népitánc csoport is fellép. Szeretettel hívnak 
mindenkit.  
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, MAGÁN 
SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki szeretné Tem-
plomunk Mindszenty termét rendezvényre kivál-
tani, kérjük jelezze szándékát legalább 3 héttel az 
esemény előtt templomunk irodájában, vagy hívja 
a Templomot. 
 
+ Templomunk eseményeit megtekinthetik: 
www.stephenchurch.org  
 

ANNOUNCEMENTS  
+ We will be praying the rosary 
every Sunday morning at 9:30 
before Mass. All are welcome to 
pray with us.  
+ Confession time is available 
before mass on Sunday. 
+ Today, December 10th, there 
will be a second collection, bene-
fiting the retired priests and 
clergy, then breakfast will be 
served after mass. 
+ For those that wish to order 
poinsettias in remembrance of 
their loved ones for $10, we 
kindly ask that you use the 
designated envelopes in your 
envelope packet or those found 
in the pews. Lets make sure our 
church is beautifully decorated 
for Christmas!  
+ On December 17th,  Fr. 
Mezei András from Cleveland 
will be visiting our church, 
mass will be in Hungarian. Af-
ter mass we’ll have our church’s 
Christmas celebration and St. 
Nicholas will reward all the kids. 
Please sign up for lunch and your 
child/children for their Christmas 
package. 
+ Please report any changes in 
address or phone number to the 
office. 
+ Sunday mass intentions for our 
loved ones can be requested in 
the office.  
+ For those parishioners who 
cannot attend mass regularly, at 
GiveCentral.org,  donations could 
be offered to our church and to 
St. Stephen Hungarian School, as 
a one time or periodically, with a 
credit card or from a bank ac-
count. 
 
+ To learn more about our 
events, visit 
www.stephenchurch.org.  
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MISSION  STATEMENT 
St. Stephen King of Hungary Church serves the 

spiritual needs of all Catholics in our neighborhood, 
regardless of ethnicity, and also welcome all   

Hungarians who want to pray in their language and 
keep their cultural traditions alive! 

PARISH  COLLECTIONS 
December 3: $ 485.00    

Please support your Parish!  
Köszönjük Vass Irénke nagylelkű 

adományát, Isten fizesse meg.    

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2017 
Telephone: (773) 486-1896                                                            

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Michael Knotek 
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

DECEMBER 10 - ADVENT 2. VASÁRNAP  

 Second Sunday of Advent 

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and friends of  
parishioners who are sick and in need of God’s healing grace: Baksay István,  
Mátyás Károly, Joseph Toth, Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József,  
Neubauer Jószef, Babochay András, Jurasits Mária, Krémer Klára, Szabó Terike, Mákos 
Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Kolonits Olga, Mocsán Ilike, Dobovanszky Imre. 

Énekek: 4, 4 (4-5 vs), 111, 144, 306, 10. 
Válaszos zsoltár: Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet,  
                                                           és üdvösségedet add meg nékünk! 
 

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

Dec 10 10:00AM 
Templomunk elhunyt lelkipásztoraiért  

Miroslava Nedich    Rigácz  Rózsika  

Dec 17 10:00AM 
id. Katona Jenő halálának 5. évfordulója      Katona Család 
               Maria Jurka, John Kozka          Andre Jurka and 

Dec 22       Tompa Júlia halálának évfordulója           Stefanec Család 

     Dear Parishioners, 
     Sometimes each one of us needs to be comforted. We experience tragedies like the 
death of a loved one, the loss of a job, the onset of a major illness, trouble in a relation-
ship and other traumatic episodes. Isiaiah reminds us that God is our comforter. He 
comforted the Jewish people back then despite their sinfulness. He comforts us now 
despite our sinfulness. Like Isaiah we need to call upon God in our suffering and he 
will respond with compassion.  
 The word "comfort" comes from two Latin words meaning "with strength". When God 
comforts us he is not just holding our hand and calming us down. When God comforts 

us he is giving us his strength so we can get through whatever struggle we are experiencing 
and grow from it. We can only do that if we receive strength from Him. Tragedy makes us  

 

initially feel powerless. God picks us up and strengthens us to get back on our feet again. 
     Before Christ was born St. John the Baptist warned people not to sin and to be open 
through prayer, fasting and good works to receive Him when he came. We enter into these 
same activities every Advent since John the Baptist's time because we don't celebrate Christ-
mas only as the remembrance of something that happened long ago. We spend Advent prepar-
ing ourselves for Jesus to reborn in our hearts and in our world again this Christmas. John was 
indeed comforting people by telling them God was coming to earth to relieve them of their 
sufferings and save them from sin. Like John we are on for this same role--to take comfort 
from God in our own sufferings and to comfort people we know who are suffering so that they 
know God is coming again to give them his strength.  
      *********  
      As I hope you know, I have been very happy serving as your Administrator. You have 
been very kind to me and I am very grateful. However, not being Hungarian myself I often 
feel inadequate because I do not speak your language nor am I familiar with all of your rich 
and beautiful liturgical and cultural traditions. Also, since I have been here several people 
have mentioned they would prefer to have a Hungarian priest as their pastor. In my full-time 
ministry with the Archdiocese I am in charge of the priests' placement process including re-
cruiting priests from other countries to serve various ethnic communities here in the Archdio-
cese. I have the means through which to find a Hungarian priest to serve here as your pastor.  
      I have learned that Fr. Andras Mezei from St. Emeric Church in Cleveland has been in-
vited here to celebrate Mass in Hungarian next Sunday on the day the Christmas pageant will 
take place. I will welcome Fr. Mezei here. I have also been told Fr. Mezei will be happy to 
help us identify a Hungarian priest to come to St. Stephen. I will appreciate his advice in this 
regard. Please know that the process through which we identify a Hungarian priest must go 
through the formal process required by the Archdiocese of Chicago. The only one who can ac-
tually appoint a Hungarian priest here is Cardinal Cupich. Also, the earliest a Hungarian priest 
can come to live and minister here is July 1, 2018, the date on which priests transfer their as-
signments in the Archdiocese. Very importantly, I am going to enlist the help of several of you 
parishioners in helping us identify a Hungarian pastor for here. It will not be done by a select 
few. I will have more to say about all this after Christmas. In the meantime, please keep this 
process in your daily prayers but let's continue our prayerful journey through Advent! 
    In God's love, Father Michael Knotek 

ADVENT 2. VASÁRNAPJA 
   Szent Márk evangélista nekünk is üzen: "Készítsük elő az Úr útját!" De előkészülni 
csak az tud, aki előtt cél van, aki megtervezi saját útját. Adventi útunk célja a 
Karácsony: előkészület az Úr eljövetelére. 
    Az Úr első eljövetele beteljesített minden várakozást, második eljövetelének 
várása pedig küldetést biz ránk: aktív-cselekvő várakozást.   
    A mai, 2. vasárnapi evangéliumunk a "Márk szerinti evangélium nyitánya": Jézus 
útjának előkészítője Keresztelő János, aki bűnbánatot hirdet, és a megtérőket megkereszteli. 
Hirdeti, hogy a hamarosan megjelenő Messiás nem vízzel, hanem "Tűzzel és Szentlélekkel 
keresztel!" (Mk 1,1-8). Nekünk is meg kell nyitni lelkünket a Szentlélek befogadására. Mert 
"Jézus ezerszer megszülethetne Betlehemben, ha lelkünkben meg nem születik, mit sem 
használ nekünk, hogy elhozta az üdvösséget!" –írja  A. Silesius, 16. szd.-i költő.  
     Az adventi gyertyáink feladata, hogy jelezzék fényükkel, hogy nem csak el fog jönni 
Valaki, hanem velünk is marad! Nem hagy magunkra földi életünk adventi zarándokútján, 
hogy biztosan megérkezzünk az Örök Karácsonyra!   
     De 2. adventi vasárnapunk a Várakozó Egyház vasárnapja is. A 2. gyertya, a remény 
gyertyája, Várakozó Egyházunk gyertyája. De valóban világit ez a gyertyánk is, vagy már első 
meggyújtott gyertyánk is halványodik és veszített fényéből!?  
     És amikor kialszik földi életünk adventjének 4. gyertyája égjen és világítson tovább Örök 
Karácsonyunk, Örök Életünk gyertyája. Addig is kérjük Istentől azt a Kegyelmet, hogy évről-
évre tudjuk folytatni életünk adventjének zarándok-útjait Örök Karácsonyunk 
felé.    A  m  e  n. 
 
 
 
 


