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2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
Telephone: (773) 486-1896
Fax: (773) 486-1902
Email: st.stephen@freemail.hu
Web: http://stephenchurch.org
Administrator: Rev. Edward J. Cronin
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
Organist: Mr. Imre Olajos

DECEMBER 20. - ADVENT 4. VASÁRNAP
The Fourth Sunday of Advent
Nap/Day

Idő/Time

Dec 20 10:00AM

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Our generous donors / Nagylelkű adományozókért
Memory of my Father /

Katona Marika és Családja

Dec 25 10:00AM Édesapám, Sedon László emlékére
Memory of my Father /

Tamás Ibolya és Családja

Dec 27 10:00AM Édesapám, Domokos János emlékére

Énekek számai: 4, 114, 142, 9, 306, 2.
VÁLASZOS ZSOLTÁR: Hadd énekeljem örökké

Urunknak irgalmas jóságát!

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 6th: $ 1002.00
Bld. Maint.: $ 42.00
Christmas flower coll.: $80.00
December 13th: $ 229.00
Retirement fund for Religious coll.:$25.00
Christmas flower coll.:$ 130.00
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:
Mátyás Károly, Jurasits Mária, Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus,
Schrantz Rózsi, Mocsán Ilike, Bajzek Erzsébet, Lakatos Éva.
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Prohászka Ottokár: Az igazi karácsony

Prohászka Ottokár egykori székesfehérvári püspök a XX. század egyik
legnagyobb hatású magyar főpásztora, kiemelkedő író, teológus. A Szent István Társulat kiadásában megjelent és Kindelmann Győző által
szerkesztett kötetben esszéit és elmélkedéseit olvashatjuk „a
legszentebb éj titkairól”.
Prohászka Ottokár szerint az igazi Krisztus-arc „nemcsak bűvös, de megbűvölő, s nemcsak testvérítő, de ember-istenítő,
embert megistenítő arc. Mi elváltozunk, istenülünk, az isteni
természetben részesülünk általa… nemcsak tisztákká leszünk
általa, hanem isteni emberekké.” A főpásztor rávilágít: teljesen
másképpen viselkedünk karácsonykor, illetve az év többi napján. A Megváltó Szeretet-Isten születésekor „a testté lett Ige
dicsőségét zengjük, de az év folyamán végig a nem testté lett
igéknek hódolunk. Karácsonykor azt énekeljük, hogy dicsőség
a magasban Istennek, hogy azután az éven át minél kevesebbet
juttassunk neki belőle. A testté lett Ige születése napján irgalom és könyörület szállja meg
szívünket, de az esztendőn végig gyűlölködünk, marakodunk s kioltjuk a szeretet halovány
parazsát is… Egy napig bízunk a törvény, jog, igazság eszményeiben, s 365 napon át megtagadunk jogot és az erőszakra szavazunk.” Márpedig Krisztus nem azért jött a világra,
hogy az év egyetlen napja legyen a békesség és a testvériség ünnepe, hanem azért, hogy az
egész év, „az egész élet, a szürke, munkás esztendőnek valamennyi 364 napja ünnepnap
legyen”.
A testté lett Ige földi élete során „megtapasztalta, hogy glória helyett… kereszt és
gyűlölködés volt a része itt a földön, s tudja, hogy a világ iránya azóta sem változott sokban, legföljebb abban, hogy a keresztet bearanyozzák és a veszekedést szentírási citációkkal tarkítják”. Ám Krisztus mégsem fárad el, „hanem járja a maga útjait. A bűnnel,
erőszakkal, szenvedéssel telített világban is megtartja a régi irányt, s járja a régi utat.” Övéi
úgy viselkednek most is, mint ahogyan régen, nem fogadják be, „vagy csak úgy átmenőben”, ünnepi vendégnek, de akik igazán befogadják, felajánlják neki egész szívüketlelküket, „azokat most is Isten fiaivá teszi”.
Az esszék és elmélkedések írója figyelmeztet: Krisztusban hinni nem annyit tesz, hogy
Krisztus „páratlan géniusz, hogy virágba fakadó szellem…, evangéliumi énekes”, hanem
hogy „a barlangban Isten született, s hogy a csecsemő révén testvérünkké lett, hogy ezáltal
fölemelte és kimondhatatlanul megnemesítette az emberiséget, hogy meglelkesített embert,
életet…, hogy örök reményt és szent vágyat oltott belénk, azt, amellyel Isten és a végtelen,
örök élet felé nézünk”. Prohászka püspök leszögezi: az a „nagy tény”, hogy Isten ember
lett, hogy Krisztusban kinyilatkoztatta magát, hogy „értelmén fölragyogtatta az evangéliumot és szíve szeretetében az Isten üdvözítő kegyelmét: ez a nagy tény a világ fordulója és a
boldogulás jegyében álló világtörténelem szerencsés kiindulópontja”. A világban uralkodó
sötétséget, „világ éjét” csak karácsony fénye, az emberiség álmát csak karácsony víziója

képes földeríteni. Az emberi romlottságot egyedül az isteni kegyelem győzheti le. A
világnak karácsonyi kegyelem kell, „de a kegyelemhez a világot rendszerint csak a régi
Krisztus új hasonmásai vezethetik el”. Vagyis a karácsony „szebb, jobb világot biztosít a
természetfölötti erők új megtestesülései által”. A karácsony annyit tesz, hogy Isten
„egyenlő lett velünk. Az egyenlőtlenségek e nagy világában ez az egyenlőségnek a nagy
tana. Az isteniben egyenlők vagyunk… örök érvényű erkölcsi törvények szolgálatában,
örök szép eszmények szeretetében testvérek vagyunk.”
Prohászka Ottokár a karácsonyi éj kerubjának nevezi Máriát, a „Szent Szüzet”, aki
„számítatlan ima-órákban imádta Jézust, tökéletesebben, mint az angyalok... Senki sem
szerethetett így: gyermekében Istenét.” A Szent Szűz, mint az Egyház anyja és az
„ájtatosság jeles edénye”, a tökéletesedés és a növekvés készségére nevel minket. Gyermekei vagyunk a Szent Szűznek. „Bár tökéletlenek vagyunk – hiszen gyermekek volnánk
–, de épp azért áll ő, a mi anyánk mellettünk, mert gyermekek vagyunk.”
Kindelmann Győző, a kötet szerkesztője, aki az előszót is jegyzi, hitelesnek tartja Prohászka Ottokár elmélkedéseit, hiszen imádságos és szociálisan érzékeny lélek volt. A
Szent Vince Egyesület tagjaként maga vitte hóna alatt az összekoldult csizmákat és ócska
ruhákat a szegényeknek. Karácsonykor egy nincstelen mesterlegénynek adta új télikabátját, ő pedig felöltőben, ócska raktári ruhában járt. A kispapok asztaláról maradt kenyereket összeszedte, és köpenye alá rejtve elvitte a tamáshegyi szegények közé. Decemberben
az utcán játszadozó kisgyerekeknek édességgel kedveskedett, a nyomorban élőknek
kéretlenül adott nagyobb összegeket is, ha volt rá lehetősége.
Prohászka Ottokár hite szerint annál nagyobb, de szükségesebb biztatás nincs, hogy az Isten szeret, „úgy szeret, hogy ember lett, s hogy e szeretetében halálig áldozatos lesz”.
Örüljünk és fogadjuk el ezt a biztatást, merítsünk erőt, reményt belőle.
Prohászka Ottokár: Az igazi karácsony
Szent István Társulat, 2020
Bodnár Dániel/Magyar Kurír
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ANNOUNCEMENTS
+ 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. Lets make sure our
church is beautifully decorated
for Christmas!
+ Sunday mass intentions for
our loved ones can be requested

HIRDETÉSEK
+ Aki szeretene Karácsonyra virágot rendelni szerettei
emlékére, kérjük használja az évi boritékot, vagy a bejáratnal vegye fel a virágokra szánt boritékot. A
virágok ára: $10.00 Tegyük széppé, ünnepélyessé
templomunkat a kisded Jézus születésére. Támogatásukat hálásan köszönjük.
+ Köszönet mindazoknak, akik az elmult vasárnap
Szentmise után feldíszítették a templomot.
+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, jelentkezzen az irodánál.

