Az adventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valójában mindennél távolabb
áll tőle. Valódi várakozás. Pontosabban úgy, ahogy a szeretet mindennél valóságosabban
vágyakozik az után, akit magához ölel és örök újszülöttként a karjai között tart.
– Pilinszky János
Advent 4. vasárnapja
OLVASMÁNY Mikeás próféta könyvéből
Ezt mondja az Úr: Te, efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Juda nemzetségei
között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az
ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül, akinek
szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék.
Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak, az ő Istenének, fenséges nevében.
Akkor biztonságban élnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig: és ez lesz a
béke. Ez az Isten igéje.
SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Testvéreim! Krisztus, amikor a világba lép, így nyilatkozik: Áldozatot és ajándékot
nem kívántál, hanem emberi testet alkottál nekem. Nem kedves előtted az engesztelő és
égőáldozat. Ezért így szóltam: Íme, elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat, amint a
könyvtekercsben rólam írva van.
Először tehát ezt mondta: „Áldozatot, ajándékot, engesztelő és égőáldozatot nem
akartál, nem volt az kedves előtted”, jóllehet ezeket a törvény írta elő. Azután így folytatta: „Íme, elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat.” Tehát az előzőket eltörli, hogy helyébe állítsa az utóbbit. Vagyis Isten akarata szerint Jézus Krisztus testének feláldozása
egyszer s mindenkorra megszentel bennünket. Ez az Isten igéje.
ALLELUJA - Íme, az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Az angyali üdvözlet után Mária útra kelt, és a hegyek közé, Juda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.
Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott a magzat, és a
Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott:
„Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet
az, hogy Uram anyja jön hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava,
örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik
mindaz, amit az Úr mondott neked!” Ezek az evangélium igéi.
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Fourth Sunday in Advent

Nap/Day

Idő/Time

Dec 19

10:00AM

Dec 25

10:00AM

Dec 26

10:00AM

Miseszándék/Intention

Elhunyt Családtagokért
SZABÓ TERÉZ
Édesapám emlékére
Memory of my Father

Kéri/Requested By

Brau Katalin
Templomunk hívei
Katona Marika
és Családja

Temlomunk elhunyt és élő tagjaiért /
Living and deceased Parishioners

ANNOUNCEMENTS
+ We are praying the rosary
every Sunday morning at 9:30
before Mass. All are welcome to
join us in prayer.
+ We thank St. Stephen's
Hungarian School and to all
volunteers who contributed
to last week's Christmas
celebration.
+ 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 beautiful for
Christmas.

+ Christmas Mass schedule:
December 25th, December
26th and January 2nd, Mass
will be at regular times at
10AM.

HIRDETÉSEK
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a Szentmise előtt 9:30-kor. Imádkozzunk együtt a Szentmise
előtt, kérjük közbenjárását, segítségét családunkra,
mindennapi életünkre.
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy mindenki által
szeretett, régi jó templomtagunk, SZABÓ
TERÉZ, 90 éves korában megtért Teremtőjéhez. Áldozatos, önkéntes munkája, amit templomáért tett, felbecsülhetetlen. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak. Imáinkban emlékezzünk meg Terikéröl, a jó Isten adjon neki örök
nyugodalmat! R.I.P.
+ Köszönet az Szt. István Magyar Iskolának és minden
önkéntesnek Templomunk Karácsonyi ünnepélyének
rendezéséért.
+ Aki még szeretne szerettei számára karácsonyi
virágot rendelni, kérjük használja a dobozban található
boritékot. Tegyük széppé, ünnepélyessé teplomunkat
Jézus Krisztus születésére. Virágok ára: 10.00 dollár.
+ Karácsonyi miserend: December 25.,
December 26. és Január 2., a Szentmisék
délelőtt 10 órakor kezdődnek.
+December 31-én, Hálaadó Szentmisével--7 óra-kor
-- és zenés-táncos vacsorával búcsúzunk az Ó évtől.
Jöjjön, szórakozzunk együtt, hozza magával
barátait is. Részletek a szórólapon olvashatók.
+ A 2022-es borítékokat a Szt. Erzsébet teremben lehet
felvenni.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodába.
+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, jelentkezzen az irodánál.

+ On December 31st, we will
held our annual New Year's
Ball. Mass is at 7 p.m. followed
Énekek számai: 2, 123, 139, 140, 13, 306, 9.
by dinner and music at 8:30
p.m. Come and celebrate the
VÁLASZOS ZSOLTÁR: Téríts meg minket, Istenünk,
Year with us!
ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk! New
+ The 2022 donation envelopes
are ready to be picked up in the
PARISH COLLECTIONS
MISSION STATEMENT
Elisabeth Hall.
December 12th: $ 847.00
St. Stephen King of Hungary Church serves the
Christmas flower coll. :$ 210.00 + We ask that if anyone has
spiritual needs of all Catholics in our
changed their address or phone
Retir. fund for Religious:$ 55.00 number, please notify the office.
neighborhood, regardless of ethnicity, and also
Christmas donation:$ 50.00
+ Sunday mass intentions for our
welcome all Hungarians who want to pray in their
Please support your Parish! loved ones can be requested in
language and keep their cultural traditions alive!
May God bless your generosity! the office.
+ To learn more about our
 Egy hálószobás, egy fürdőszobás lakás kiadó Januártól
In your prayers, please remember these parishioners or relatives
events, visit
Sarasota, FL-ban, a téli hónapokra. Érdeklődni lehet: 630and friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing
www.stephenchurch.org.
468-2054 vagy joseph.bogdan@sbcglobal.net címen.
grace: Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Bajzek Erzsébet.

