
 

ADVENT 3. VASÁRNAPJA. 
            Advent közepén járunk. A hit- és a remény gyertyái mellett ma 
meggyújtottuk a 3. gyertyánkat az adventi koszorún: az ÖRÖM 
GYERTYÁJÁT. Örülünk, hogy közeledik a Karácsony, de mi közeledünk-e 
Karácsony felé? Isten keres minket: "Ébredj ember...!" És mi keressük-e 

Istent!? Keresztelő János prófétai magatartásával- és adventi programjával segít nekünk 
is közeledni Isten felé, segít közelednünk Karácsony felé. Advent lényege, hogy 
beteljesedjen várakozásunk! Keresztelő Szent Jánoshoz hasonlóan készítsük elő mi is 
az Úr útját, legyünk JELEK embertársaink számára. Adventünk legyen a cselekvő 
szeretet adventje.  
      A mai evangéliumból megtudjuk azt is, hogy mit kell tennünk!? Nem mindegy, 
hogy milyen az Adventünk, és nem mindegy, hogy milyen lesz a Karácsonyunk!  
     Legyen számunkra valóban ez a nap az ÖRÖM VASÁRNAPJA, és karácsony utáni 
hétköznapjaink is legyenek az öröm- és örvendezés napjai. És földi életünk "nagy 
adventjében" is Isten szeretete őrizzen minket továbbra is Krisztus második 
eljövetelének napjáig. Ismerjük fel- és valósítsuk is meg Isten akaratát: kérjük 
imáinkban azt a Kegyelmet, hogy rajtunk is beteljesedjen Isten akarata, örüljünk Jézus 
közeledtének, és igy adventi- és karácsonyi örömünk is teljes legyen. A m e n. 

ADVENTI IMA GYERTYAGYÚJTÁSHOZ 
     Uram, annyi fele futunk advent idején, annyi mindennel megtöltjük a készületi időt. 
Kérünk, ne valami foglalja le adventünket, ne a világ bóvli kínálata, hanem hadd  
közeledjünk Hozzád! Hadd fogadjuk be egészen Jézust, a Megváltót, hogy VALAKI 
foglalja el karácsonyunk középpontját! Ne egy kivágott fa legyen karácsonykor 
középen, hanem Te, Urunk, Jézus Krisztus! Jöjj el, jöjj el, Urunk életünkbe! 

 
A GUADALUPEI BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA - December 12. 

     1531. december 9-én a Tepeyac-dombon, amely Mexikóváros 
közelében, a jelenlegi Mexikó állam területén van, Szűz Mária 
megjelent egy egyszerű indiánnak, Juan Diego Cuauhtlatoatzinnak, és 
egy templom építését kérte, hogy ott anyai jóságát megmutathassa. Juan 
Diego köpenyén, amelyben a Szűzanyától küldött virágokat vitte a 
püspöknek, csodálatos módon megmaradt a Szűz-anya képe. Ezt a 
keresztények azóta is nagy áhítattal tisztelik. Isten Szent Szülője és az 
Egyház anyja ezen a tiszta hitű férfiún keresztül minden népet hív 
Krisztus szeretetére. II. János Pál pápa a Guadalupei Boldogságos Szűz 
Mária ünnepét 2002-ben az egész Egyház számára megülni elrendelte. 
 
          Istenünk, irgalmas Atyánk! Te népedet Fiad szentséges Anyjának különleges 
védelme alá helyezted. Add, hogy mindazok, akik a Guadalupei Boldogságos Szűz 
Máriát segítségül hívják, az igazság és a béke útján mindig buzgó lélekkel munkálják  
a népek fejlődését. 
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DECEMBER 11 - ADVÉNT 3. VASÁRNAPJA 

In your prayers, please remember these pa-
rishioners or relatives and friends of parishio-
ners who are sick and in need of God’s healing 
grace: Baksay István, Vajda Rudi, Mátyás 
Károly, Joseph Toth, Domokos Mária, Jacques 
Yez, Serfecz József, Neubauer Jószef, Babochay 
András, Jurasits Mária, Krémer Klára, Szabó 
Terike, Mákos Anna, Vajda Annus. 

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

  Dec 11 10:00AM   Gertrude Netter                         Mocsán Ilike  

  Dec 18 10:00AM          Vajda Annus                              Templomunk hívei                 

Válaszos zsoltár: Jöjj el, Urunk, Istenünk: üdvözíts minket. 

Énekek: 2, 123, 127, 9, 306, 4. 

ANNOUNCEMENTS  
+ We will be praying the rosary every 
Sunday morning at 9:30 before Mass. 
All are welcome to pray. 
+ Confession is available before mass 
on Sunday. 
+ For mass intentions, please call or 
stop by the office. 
+ We ask that if anyone has changed 
their address or phone number, please 
notify the office. 

HIRDETÉSEK 
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a  
Szentmise előtt 9:30-kor. Imádkozzunk együtt a 
Szentmise előtt, kérjük közbenjárását, segítségét 
családunkra, mindennapi életünkre.  
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise 
előtt! 
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 
megváltozott, jelentse be az irodában. 
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik 
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 

 

+ Ma, December 13-án, a Szentmisén második 
gyűjtés lesz a szerzetesek, papok és nővérek, 
nyugdíj alapjához. Legyünk bőkezűek! Szentmise 
után lesz a Templomunk Karácsonyi ünnep-
sége, a Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és 
Bokréta Néptánccsoporttal egyűt.  
+ Aki szerettei részére szeretne virágot fizetni, 
kérjük használja a saját, vagy a padban található 
borítékot. Ár: 10.00 Tegyük a kis Jézus születése 
napját ünnepélyessé!  

+ Templomunk eseményeit és a fé-
nyképeket megtekinthetik: 
www.stephenchurch.org  
 

+ Today there will be a second collec-
tion, benefiting the retired priests and 
clergy. After mass, we have our 
church’s Christmas celebration.  
+ For those that wish to order poinset-
tias 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!  
+ To learn more about our 
events, visit 
www.stephenchurch.org.  

        Dear Parishioners, 
        I'm not a very patient person. I don't really get impatient with people 
but more so with situations like crawling through slow tortoise-speed traffic 
on the expressway. That's when I wish my car could float in the air and fly 
over everything and get me to my destination. However, God has been 
helping me develop more patience over the years and for this I am truly 
grateful. 
       The scriptures for this Sunday are basically telling us that God has given us much 
to rejoice about and if we are patient we will have even more to rejoice about. Through 
the prophet Isaiah God gives poignant imagery for the wonderful things he has done for 
us. What was desert before is now fertile land. What was violent is now peaceful. What 
was dark is now filled with light. Advent is the season to take time to notice all that is 
good around us.  
        It's easy to miss the presence of God at work in the world. That's why it takes a 
concerted effort to sit down with a pen and paper and make a list of our blessings, to 
spend time in prayer praising God for his goodness toward us, to spend time telling 
other people about how good God is to us. It's especially important to convey our hope-
fulness with our relatives and friends who tend to be more pessimistic and cynical. 
        We light the pink candle on the Advent wreath today because it's Gaudete Sunday. 
Gaudate is Latin for "rejoice". As we wait for Jesus to be reborn in our hearts and in our 
world this Christmas we are filled with hope and this gives us reason to rejoice. The 
world might be troubled but God is in charge and God has a solution for all of our per-
sonal problems and all the problems of the world. 
         May the Holy Spirit help you count your blessings as we make our hope-filled 
way toward Christmas! 
         In God's love, 
         Father Michael Knotek  
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