
 

ADVENT 4. VASÁRNAPJA. 
          Az advent nem elmúlik, hanem beteljesedik. A karácsony a beteljesedett advent. Ezt 
készítették elő a próféták és Keresztelő Szt. János is. A "hit", a "remény" és az "öröm" 
gyertyáinak lángjáról meggyújtottuk adventi koszorúnkon a 4. gyertyánkat is, a 
SZERETET  GYERTYÁJÁT. De lelkünkben is kell, hogy világítson mind a 4 gyertya 
fénye, hogy méltóképpen fogadjuk a Világ-Világosságát a SZERETET érkezését.  
Mária a Szentlélektől vezérelve indult Názáretből rokonához Erzsébethez, aki ugyancsak a 
Szentlélektől indíttatva köszönti Őt, nemcsak mint rokont, hanem "Urának Anyját!" (Lk 
1,39-45). Lehetséges, hogy még nem értik Isten akaratát, mint leendő édesanyák, de érzik, 
hogy hittel és szeretettel kell azt elfogadni! Mert Isten, Aki "csodát művel erős karjával", 
gondoskodik és segítséget küld, nemcsak Erzsébet személyében, hanem küldi angyalait, 
küldi a pásztorokat, Simeont és Anna asszonyt is. És Aki "tekintetre méltatta alázatos 
szolgáló leányát" "nemzedékről-nemzedékre megmarad irgalma!" Most az "Irgalmasság 
Szent Évében" Máriához hasonlóan legyünk mi is boldogok, érezve azt, hogy minket is 
"tekintetre méltatott!" Erzsébet hite miatt Máriát boldognak nevezte: "Boldog vagy Mária, 
mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked!" 
         Isten belépését a Világba mindig nagy események jelezték. És most közelségének 
tudata, majd belépése életünkbe "felrázza"-e lelkünket? Tudunk-e hinni Máriához 
hasonlóan? Mert Ő "értünk emberekért, a mi üdvösségünkért" lépett be világunkba. De 
nemcsak belépett, hanem velünk is maradt. (Mt 28,20). Velünk van és nem hagy magunkra 
földi életünk adventi zarándokútján, hogy biztosan megérkezzünk az "Örök-Karácsonyra!" 
És amikor kialszik "földi életünk adventjének" negyedik gyertyája, égjen és világítson 
tovább, örök életünk, "Örök Karácsonyunk" gyertyája, amely adventi zarándokutunkat is 
beteljesítette.  ( jn.a.)  

        Szeretet ösvényén - Böjte Csaba gondolatai - ADVENTI ELMÉLKEDÉS XVIII. 
     'Milyen értékek mozgatnak engemet?''Isten angyala szól Józsefnek: ne félj, vedd az 
anyát, és gyermekét, menekülj vele Egyiptomba.Szent Józsefnek döntenie kell, választa-
nia kell, egyik felől ott van Nazaret, a barátok, ismerősök, másfelől az élet, a Kisjézus, a 
család. Józsefnek van ereje az élet, a család mellett dönteni, és útra kelni. Háta mögött 
hagyja a házat, a klienseket, a vállalkozást, mindent, mert számára mindennél fontosabb 
az élet, a család. 
      Egy szép gyűrű eszköz, mely által kifejezheted kedvesed iránti szereteted, az autó, el-
visz azokhoz, kiket szeretsz, a ház otthont ad neked és tieidnek. Igazából minden csak esz-
köz, a cél te vagy, és azok, akikkel megosztod az életed. Az ember lelke halhatatlan, Isten 
szeretete, bölcsessége, teremtő ereje végtelen, s e végtelen távlatot bebarangolni határtalan 
idő. Ha alázatos vagy és kíváncsi, lassan világunk és annak alkotója, felfedi titkait. Lépés-
ről-lépésre megismered, előre csak csodálni fogod, majd szeretni kezded Isten alkotásait, s 
általuk eljutsz ahhoz, kinek vonásai felsejlenek az arcodon. 
      Ha őszintén keresel, megvilágosodsz, és akkor magától hullanak le a szárnyalásodat a 
porba visszafogó lim-lomok, az anyagi dolgok, mindaz, mi eszköz, de cél nem lehet soha. 
Isten nem elveszi az üveggyöngyödet, boldog ölelésben magad veszíted el, mint szerelmes 
a ruháját, kinek minden ruhadarab a boldog nászban fölösleges dolog.  Azt hiszem, hogy 
Szent József mindannyiunknak példaképe lehet. Gondolkozzál el!   Vajon számodra mi a 
legfontosabb, miért szoktál áldozatot hozni? A munkád, hivatásod? Családod, társad ki 
megosztotta veled az életét? Érték neked a nemzet, a haza? Értékeid koncentrikus belső 
köreiben ki van, mi van? Családodért, szeretteidért mindent fel tudnál áldozni?' 
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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, Vajda Rudi, Mátyás Mária, Mátyás Károly, Joseph Toth, 

Mrs. Maureen Simonyi, Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József,  

Megyeri Piroska, Neubauer Jószef, Babochay András, Jurasits Mária,  

Krémer Klára, Szabó Terike. 

 Idő/Time Miseszándék/Intention                               Kéri/Requested By 

Dec 20 10:00AM Somenek Júlia                          Mócsán Ilona  

Dec  27 10:00AM       Sedon László              Katona Marika és Családja  

DECEMBER 20 - ADVENT  4. VASÁRNAP JA  

MISSION  STATEMENT 
St. Stephen King of Hungary Church 

serves the spiritual needs of all Catholics 

in our neighborhood, regardless of  eth-

nicity, and also welcome all Hungarians 

who want to pray in their language and 

keep their cultural traditions alive! 

Válaszos zsoltár: Téríts meg minket, Istenünk,  

                              ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk! 

 Énekek: 9, 109, 142, 13, 306, 4. 

 

PARISH  COLLECTIONS 

Dec. 6th 7:00 PM Mass: $521.00 

Dec. 13th 10:00 AM Mass: $1,065.00 

   Ret. Fund coll.: 196.00 

  Xmas offering: $ 1,750.00 

   Xmas flower:$ 286.00 

   Please support your Parish!  

 

HIRDETÉSEK 
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 
Szentmise előtt. Mindenkit szeretettel hívunk a közös 
imádságra. 
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise 
előtt! 
+ 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!  
+ Ma, December 20-án,  Advent utolsó vasárnapja, 
a karácsonyi ünnep kezdete. Szentmise után 
feldíszítjük templomunkat és a templom előtti részt 
Karácsony Szent ünnepére. Erre a szeretetteljes 
munkára mindenkit szeretettel hívunk . A díszítés 
befejezése után az önkénteseket meleg ebéddel és 
forralt borral várjuk. 
+ Csütörtökön, December 24-én, az éjféli 
szentmise este 10:00 órakór lesz. 
+ Pénteken, December 25, Karácsony napján, 
Szentmise d.e. 10:00 órakór lesz. 
+ December 27-én, Szentmise után sütemény és 
kávé lesz.   
+ December 31-én, Hálaadó Szentmisével, 6 óra-
kor, és zenés-táncos batyus vacsorával búcsúzunk az 
Ó évtől. Jöjjön, szórakozzunk együtt, hozza magával 
barátait is. Részletek a szórólapon olvashatók.  
+ Január 3-án, Szentmise után reggelire hívjuk a 
kedves híveket  
+ Chicagó Városházán, a „Karácsony a világ körül" 
címmel kiállítás kezdődőt, aminek keretében a világ 
minden országának karácsonyfáját mutatják be a 
nagyközönségnek. Köszönet Katona Betsynek, aki 
minden évben feldíszíti a Magyar karácsonyfát. Aki 
csak teheti, tekintse meg a kb. 50 ország 
karácsonyfáját.  
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 
megváltozott, jelentse be az irodában. 
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik 
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket meg-
tekinthetik: www.stephenchurch.org  
 
+ Azok részére akik ritkábban tudnak templomba 
járni, de szívűkön viselik a templomunk sorsát, van 
lehetőség adományozni a GiveCentral.org internetes 

ANNOUNCEMENTS  
+ We will be praying the rosary 
every Sunday morning at 9:30 be-
fore Mass. All are welcome to pray 
with us. 
+ Confession time is available be-
fore mass on Sunday. 
+ For those that wish to order 
poinsettias in remembrance of 
their loved ones for $10, we kindly 
ask that you use the designated en-
velopes in your envelope packet or 
those found in the pews. Lets make 
sure our church is beautifully 
decorated for Christmas! 
+ Today,  December 20th, we in-
vite all to join us help decorate our 
church for Christmas, after the 
mass. 
+ On Thursday, December 24th, 
the Vigil of Christmas mass will 
be at 10:000 PM. 
+ On Friday, December 25th, 
Christmas day, mass will be at 
10:00 AM. 
+ Next Sunday, December 27th,  
coffee and pastries will be served 
after the mass.  
+ On December 31st, we invite all 
to our New Years potluck party. 
Mass is at 6 p.m. followed by 
dinner and music at 7 p.m. Come 
and celebrate  the New Year with 
us! More information could be 
found on the fliers.  
+ We ask that if anyone has 
changed their address or phone 
number, please notify the office. 
+ At the City Hall there is a dis-
play of Christmas trees from 
around the world. The exhibit 
opened on December 4th, at 118 
Clark St. We thank Betsy Katona 
for decorating every year the Hun-
garian Christmas tree. 
 
+ To learn more about our events, 
visit www.stephenchurch.org.  
 
+ For those parishioners who can-

http://www.stephenchurch.org/
http://www.stephenchurch.org

