OUR HUNGARIAN
COMMUNITY AND HERITAGE
+The Hungarian Club, is inviting everyone to attend the St. Nicholas celebration and lunch, on December 8th, from
11:30AM. More information could be
found on the fliers.
+On December 15th, from 3PM, the
Hungarian Baptist Church welcomes
everybody for their Advent/Christmas
program.
+The Free Hungarian Reformed
Church invites everybody for their
Christmas Concert, December 15th,
from 4 PM.

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK

+A Magyar Klub, december 8-án, d.e. 11:30töl, szeretettel hív mindenkit a Mikulás ebédre.
Részletek a szórólapon olvashatók
+December 15-én, a Baptista Egyház szeretettel hív mindenkit d.u. 3 órakor kezdődő
ADVENTI műsorára.
+A Szabad Magyar Református Egyház
szeretettel hív mindenkit a KARÁCSONYI
koncertjükre, vasárnap, december 15-én délután
4 órai kezdettel.
+Ha szeretne tudni a városunkban történő
magyar eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web oldalon
mindenezekről tájékozódhat.

ÚJ KEZDET=A D V E N T !

Az idő tulajdonsága, hogy "múlik!" De nem késik- és nem siet! És Isten, az Idő- és
Örökkévalóság Ura megtanít minket a "Múló-Időt" beteljesíteni, de megtanít várni is. Ennek a
várakozásnak az IDEJE: ADVENT ! Évről-Évre ÚJ ADVENT: ÚJ-VIRRASZTÁS, ÚJ
VÁRAKOZÁS. Új várakozás, a biztos megérkezés reményében!
Ami azt jelenti, hogy LELKÜNKBEN IS MEG KEL GYUJTANUNK ELSŐ-ADVENTIGYERTYÁNKAT és elindulni a helyes irányba KARÁCSONY FELÉ, hogy ADVENTIKOSZORÚNK NÖVEKFVŐ FÉNYE valóban elvezessen mindannyiunkat KarácsonyVilágosságára és Karácsony-Ünnepére! Legyen ünnepünk az ADVENT is, az idő
beteljesedésének ünnepe: hogy Adventi-Virrasztásunk és Adventi-Zarándoklatunk elérje célját!
És mi adventező- és Krisztust-váró-virrasztó- magyarok, külön is érezzük azt, hogy
összetartozunk: bárhol vagyunk a Világban, csak Istennel együtt van jövőnk: CSAK
ISTENNEL EGYÜTT VAN MAGYAR-KARÁCSONYUNK! De érezzük azt is, hogy nem
vagyunk egyedül Adventi-Zarándok-Utunkon: összetartozunk- és együtt imádkozva kérjük- ÉS
EGYÜTT IMÁDKOZVA VÁRJUK, a Kr.u.-i 2013-as év Adventjén is, hogy a MagyarLélekben is megszülessen ISTEN-FIA, átérezve Karácsony-Lényegét: ISTEN DICSŐSÉGE
ÁLTAL LEGYEN BÉKESSÉG MINDEN JÓAKARATÚ EMBER LELKÉBEN! Ne valami (vásárlás-, nyüzsgés-, rohanás), hanem
VALAKI foglalja el lelkünkben Adventünk- és Karácsonyunk középpontját: az a VALAKI, aki
miatt van a Karácsony!
Kérjük Istent imáinkban: Urunk! -Te tudtad, hogy mikor kell megérkezned ebbe a
Világba, add, hogy a Feléd vezető utunkon megmaradva, azon a napon érkezzünk meg Hozzád,
amely napon isteni terved beteljesedett bennünk! Kérjük azt is, hogy idei ADVENTÜNK ÚJKEZDET legyen. Ámen
(János atya)
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DECEMBER 1 - ADVENT 1. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Dec 1

10:00AM

Dec 8

10:00AM

Miseszándék/Intention

Szubert Árpád
Boesze János
Tarnay Klára

Kéri/Requested By

Pongrácz Cilike
Boesze László és Családja
Rékay Cecilia

Katona Jenő halálának 1éves évfordulója Katona Család

Válaszos zsoltár: Isten házába indulunk, örömtől dobban a szivünk.
Énekek: 2, 2 7-8, 4, 142, 129, 318, 306, 9.
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
November 24th: $ 746.00
Hall renting: $ 750.00
Please support your Parish!

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and friends of
parishioners who are sick and in need of God’s healing grace: Mr. & Mrs. Szalai
István, Baksay István, Vajda Rudi,Jurasits János, Saller Márta, Mrs. Maureen
Simonyi, Mátyás Károly, Szukitch Margit, Szabó Terike, Mákos József

A Szt. István Magyar Iskola időpontok a 2013. őszi/téli félévre:
December 7; December 14.
December15.- Karácsonyi ünnepség

ANNOUNCEMENTS
+Today is First Sunday of Advent.
Mass is dedicated in memory of Janos Boesze, then all are invited to
breakfast which is offered by his son
and family.
+Today, there will be a second collection to raise funds to aid the taifun victims in the Philippines.
+For those that wish to order poinsettias in remembrance of their loved
ones for $10, we kindly ask that you
use the designated enve-lopes in
your envelope packet or those found
in the pews. Lets make sure our
church is beautifully deco-rated for
Christmas!
+On December 15th, we’ll have
our church’s Christmas celebration together with the William
Penn Association, St. Stephen
Hungarian School and their dance
group. For those who would like
presents for their children, please
sign up with Mócsán Ilike or Katona
Marika.
+Like every year, at the City Hall
will be a display of Christmas trees
from around the world. The exhibit
opens on December 6th, from 5 to
7PM, at 118 Clark St. We thank
Betsy Katona for decorating every
year the Hungarian Christmas tree.
+On December 31st, we will held
our annual New Years Ball. Mass is
at 6 p.m. followed by dinner and music at 7 p.m. Come and celebrate the
New Year with us!
+We ask that if anyone has changed
their address or phone number,
please notify the office.

HIRDETÉSEK

+Ma ADVENT 1. vasárnapja. A Szentmisén
megemlékezünk Boesze János bácsiról, és azután fia
Boesze László és Családja támogatásával, János
bácsi emlékére reggelit szolgálunk fel. Mindenkit
szeretettel hívunk. Köszönjük a támogatást!
+A mai szentmisén második gyüjtés lesz– a Chicagói Egyházmegye felhívása, hogy minden templom
rendezzen gyűjtést a Fülöp szigeti károsultak javára.
+Aki szeretne befizetni karácsonyi virágra szerettei
részére, kérjük használja az erre kijelölt borítékot.
Tegyük széppé, ünnepélyessé templomunkat
Szentkarácsony ünnepére.
+December 7-én díszítjük templomunkat, mindenkit
szeretettel hívunk a közös munkára.
+December 15-én, lesz Templomunk Karácsonyi
ünnepsége közösen a William Penn biztosító Társasággal, Szt. István Magyar iskola, óvodával és a
Néptánccsoporttal. Aki szeretne csomagot gyermeke vagy unokája részére, kérjük jelentkezzenek
Mócsán Ilikénél vagy Katona Marikánál. Szt. Miklós
püspök karácsonyi csomaggal ajándékozza meg a
gyermekeket. A Szt. István Magyar iskola, óvoda és
a Népitánccsoport, műsorral kedveskednek a
vendégeknek. Szeretettel hívunk mindenkit
+Dec. 22 -Szentmise után reggelire hívjuk a híveket.
+December 6-án, 5ó-tól 7 ó-ig a Karácsony a világ
körül címmel megnyitó lesz, aminek kereté-ben a
világ minden országának karácsonyfáját mutatják
be a nagyközönségnek. A magyar fát az idén is
Katona Betsy díszítette fel. Szeretettel hívnak
mindenkit. Hely: Városháza/földszint a Clark
utcán. K.B. 1 hónapig napközben is
megtekinthető. Köszönjük Betsy a munkádat!
+December 31-én, Hálaadó Szentmisével--6 órakor - és zenés-táncos vacsorával búcsúzunk az Ó évtől.Jöjjön, szórakozzunk együtt, hozza magával
barátait is. Részletek a szórólapon olvashatók.
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodába.

