
 

 

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET!  

MERRY CHRISTMAS! 

Itt van a szép karácsony 

                         - Dsida Jenő  
 

Itt van a szép, víg karácsony, 

Élünk dión, friss kalácson: 

mennyi finom csemege! 

Kicsi szíved remeg-e? 

 

Karácsonyfa minden ága 

csillog-villog: csupa drága, 

szép mennyei üzenet: 

Kis Jézuska született. 

 

Jó gyermekek mind örülnek, 

kályha mellett körben ülnek, 

aranymese, áhítat 

minden szívet átitat. 

 

Pásztorjátszók be-bejönnek 

és kántálva ráköszönnek 

a családra. Fura nép, 

de énekük csudaszép. 

 

Tiszta öröm tüze átég 

a szemeken, a harangjáték 

szól, éjféli üzenet: 

Kis Jézuska született! 

Kis, karácsonyi ének 

                    - Ady Endre  

 
Tegnap harangoztak, 

Holnap harangoznak, 

Holnapután az angyalok 

Gyémánt-havat hoznak. 

 

Szeretném az Istent 

Nagyosan dicsérni, 

De én még kisfiú vagyok, 

Csak most kezdek élni. 

 

Isten-dicséretre 

Mégiscsak kiállok, 

De boldogok a pásztorok 

S a három királyok. 

 

Én is mennék, mennék, 

Énekelni mennék, 

Nagyok között kis Jézusért 

Minden szépet tennék. 

 

Új csizmám a sárban 

Százszor bepiszkolnám, 

Csak az Úrnak szerelmemet 

Szépen igazolnám. 

 

 



 

 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2018 
Telephone: (773) 486-1896                                                            
Fax: (773) 486-1902 
Email: st.stephen@freemail.hu 
Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Michael Knotek 
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

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

DEC 24 10:00PM 
Éjféli Szentmise / Vigil of Christmas 

Magyarságunkért  

DEC 25 10:00AM Karácsony - Jézus Krisztus Születése / Christmas 

Dec 30 10:00AM Gabriel Deely                Rev. Michael P. Knotek  

 Jan 1 10:00AM Szűz Mária, Isten Anyja 

DECEMBER 24/25    

Énekek: 25, 21, 18, 23, 29, 20, 19, 306, 32. (SILENT NIGHT) 

DECEMBER 24  

Válaszos zsoltár:   Ma született a Megváltónk,  

                                                         az Úr Jézus Krisztus.  

DECEMBER 25  

Válaszos zsoltár: A föld minden határa látta  

                                                 üdvözítő Urunknak jóságát. 
 

 

ANNOUNCEMENTS  
+ We will be praying the rosary every 
Sunday morning at 9:30 before Mass. 
All are welcome to pray with us. 
+ Confession time is available before 
mass on Sunday. 
+ Thank you to all who helped the pur-
chase of the Christmas flowers through 
their donations, and helped make our 
church beautiful for the birth of Jesus. 
+ We thank St. Stephen's Hungarian 
School, Bokreta folk dance group and 
to all volunteers who contributed to last 
week's Christmas celebration. 
+ December 30th, we invite all for a 
breakfast after mass. 
+ January 1st is THE BLESSED VIR-
GIN MARY, THE MOTHER OF GOD. 
Mass will be at 10AM. 
+ The 2019 donation envelopes are  
ready for pick up in the Elisabeth Hall. 
+ Please report any changes in address 
or phone number to the office 
+ Sunday mass intentions for our loved 
ones can be requested in the office.  
+ To learn more about our events, visit 
www.stephenchurch.org.  
+ For those parishioners who cannot 
attend mass regularly, at GiveCen-
tral.org,  donations could be offered to 
our church and to St. Stephen Hungar-
ian School, as a one time or periodi-
cally, with a credit card or from a bank 
account. 
+If you would like to know more about 
Hungarian events taking place in our 
area, please visit 
www.chicagohungarians.com for more 
information! 

 
 
 

HIRDETÉSEK 
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 

Szentmise előtt 9:30-kor. Imádkozzunk együtt 

a Szentmise előtt, kérjük közben-járását, 

segítségét családunkra, mindennapi életünkre.  

+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szent-

mise előtt! 

+ Köszönet mindazoknak, akik adományaikkal 

segítették a karácsonyi virágok vásárlását, és 

széppé, ünnepélyessé tették templomunkat Jé-

zus születésére. 

+ Köszönet a St. István Magyar Iskolának, a 

Bokréta Tánccsoportnak és minden önkéntes 

dolgozónak, akik ünnepi hangulatot 

teremtettek, sikeressé tették Templomunk 

Karácsonyi ünnepségét. Isten fizesse meg 

áldozatos munkájukat. 

+ December 30 - Szentmise után süteménnyel 

és kávéval várjuk a kedves híveket. 

+ JANUÁR 1-én -Szűz Mária, Isten Anyja, 

kötelező ünnep. Szentmise reggel 10 óra-kor 

lesz. 

+ A 2019-es borítékokat a Szent Erzsébet 

teremben felvehetik a kedves hívek. 

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefon-

száma megváltozott, jelentse be az irodában. 

+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik 

elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 

+ Templomunk eseményeit megtekinthetik:  

www.stephenchurch.org  

+ Azok részére akik ritkábban tudnak templom

-ba járni, de szívűkön viselik a templomunk 

sorsát, lehetőség van adományozni 

templomunk és az Szt. István Magyar Iskola 

részére a GiveCentral.org   web oldalon, hitel 

kártyáról vagy bank számláról, egyszeri vagy 

rendszeres adományokat ajánlani. 

 
 

http://www.stephenchurch.org
file:///C:/Users/Monica/Desktop/GiveCentral.org
file:///C:/Users/Monica/Desktop/GiveCentral.org
http://www.chicagohungarians.com
http://www.stephenchurch.org/
file:///C:/Users/Monica/Desktop/givecentral.org


 

 

KARÁCSONY AZ ÜNNEPEK-ÜNNEPE. 

         Az ünnep lényege a szeretet. ISTEN A SZERETET: értünk 

emberré lett. Karácsonykor, az ünnepek-ünnepén a próféciák 

beteljesednek: adventünk is nemcsak véget, hanem beteljesedik. És 

beteljesedett adventünknek ez az üzenete: Isten épit, az ember épül. 

Karácsonyt nem kell létrehoznom, nem kell építenem, hanem épülnöm 

kell belőle. Rá kell találnunk a jászolhoz vezető útra és Karácsonykor onnan elindulva 

helyes irányba Isten felé kell folytatnunk életünk útjait. Jézus Krisztus születése-, 

halála- és feltámadása óta Tőle indul az út és Őhozzá vezet, Őhozzá, aki örök út, örök 

igazság és örök élet. Neki emberré kellett lennie, hogy megszülethessen és és 

meghalhasson és Istenné kellett lennie, hogy föltámadhasson és üdvözíthessen minket.  

          Karácsony a fény győzelme a sötétség felett: 

a téli napfordulón, az év leghosszabb és legsötétebb 

éjszakájába születik bele az Égi Gyermek, a Világ-

Világossága. A betlehemi csillag fénye örökre 

hirdeti a Szeretet győzelmét, a fény győzelmét a 

sötétség felett. Tudjunk mi is az Ő jászolától 

napkelet bölcseivel együtt elindulni helyes irányba 

és Betlehem-Csillagának-Fénye világítsa be a mi 

lelkünket is. Karácsonyi Kegyelmekkel gazdagodva 

lépjünk át az új esztendőbe és az új évben is Isten 

bőséges áldása kísérje minden 

lépésünket.   A  m  e  n. 

 
. 

     Karácsony 
       - JÓZSEF ATTILA 

 

Legalább húsz fok hideg van,  

szelek és emberek énekelnek,  

a lombok meghaltak, de született egy ember,  

meleg magvető hitünkről  

komolyan gondolkodnak a földek,  

az uccák biztos szerelemmel  

siető szíveket vezetnek,   

csak a szomorú szeretet latolgatja,  

hogy jó most, ahol nem vágtak ablakot,  

fa nélkül is befűl az emberektől  

de hová teszik majd a muskátlikat?  

Fölöttünk csengőn, tisztán énekel az ég  

s az újszülött rügyező ágakkal  

lángot rak a fázó homlokok mögé.   

 

 

Dear Parishioners, 
     Why was the King of the Universe born in a dirty barn amongst smelly 
animals? The simple answer is that no one would make room for him. The 
more theological reason is that God came into the world to tend to the needs 
of the poor and needy and give them hope. Just as people had no time for 
the poor and needy so they had no time for this man and his pregnant wife 
whom they had never seen before. What we celebrate on Christmas is that Jesus, Mary 
and Joseph are not strangers to us. We once again welcome them into our hearts and 
our homes. The part within all of us that is poor and needy rejoices with hope that Je-
sus saves us from the cruelty of life, the consequences of our sin and the turmoil in the 
world. 
     All of the liturgical traditions of Christmas as well as the Hungarian traditions and 
family customs join together to give us an experience of the Presence of God in our 
midst. We can't help but respond to the divine love of the baby Jesus. He gives us hope 
in the midst of our personal struggles and hope in the midst of a world besieged by 
violence and discord. Jesus is our peace. Last Christmas Pope Francis stated, "We will 
celebrate Christmas well, if, like Joseph, we will give space to silence; if, like Mary, 
we say ‘here I am’ to God; if, like Jesus, we will be close to those who are alone; if, 
like the shepherds, we will leave our enclosures to be with Jesus. It will be Christmas, 
if we find the light in the poor cave of Bethlehem.” Christmas is about knowing that 
God wasn't just with us 2000 years ago but God is still with us here and now and we 
can know him intimately and experience his love as we bring his love to others. 
     The author Ann Voskomp wrote, "I don’t want a Christmas you can buy. I don’t 
want a Christmas you can make. What I want is a Christmas you can hold. A Christmas 
that holds me, remakes me, revives me. I want a Christmas that whispers Jesus." As 
active Catholics we are enthusiastic about our faith and so we can't keep the Christmas 
message to ourselves. We have to "go tell it on the mountain," as the song says.  
The szaloncukor which decorates your Christmas trees visibly symbolizes the warmth 
of Christmas and brings back so many memories of your childhood. In the same way 
each one of us is a visible signs of light who brings the hope of the newborn Christ 
child to others. Christmas is not just about remembering the past. Christmas is about 
creating a better future. The Holy Spirit helps us to bring Christmas hope to people 365 
days a year. 
     It is my sincere hope and prayer that you and your loved ones have a truly wonder-
ful Christmas centered around a profound and deeply personal awareness that God 
loves you all. May your celebrating bring you joy, your interactions with others bring 
you hope, and your prayers bring you closer to Jesus. Merry Christmas! 
     In God's love, 
     Father Michael Knotek 



 

 
                                   KARÁCSONYI   VIRÁGOK    2018 

                 Requested by                                                         In memory of 

Mr. Mrs. Stefanec Rudolf                                                              Stefanec család,                                

                                                                                         Tompa Család, Sári Solomon       

Andrei & Elke Jurka                                                                John & Maria Jurka 

Ioan Jurka                                                                                      Maria Jurka 

Lassu Boldizsár                                                                             Lassu Gábor 

Lassu Katalin                                                                              Rekeczky Jánosné 

Szabó Tivadar és Margit                                                          Elhunyt Szeretteinkért 

Szabó Pál és Zita                                                                        Elhunyt Szülők,     

                                                                                                Nagyszülők, rokonok 

Henning Ottó és Mária                                                             Elhunyt Szeretteink 

Vitalis Család                                                                             Elhunyt Szeretteink 

Kolos Alíz                                                                               Édesanya, Nagymama,  

                                                                                                 Karcsi unokabátyám 

Pongrácz Cilike                                                                        Elhunyt Családtagok   

Rigácz Rózsika                                                                             Rigácz Ferenc    

Brau Katalin                                                                        Deceased Family members 

Szabó Erzsébet                                                                            Szűcs és Deák Család 

Mrs. Claire Gadbois                                                   Robert Gadbois, Adel Butkovich 

Katona Marika és családja                                                                Sedon László 

 

 

 

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 Ist-

ván, Mátyás Károly, Joseph Toth, Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz 

József, Jurasits Mária, Krémer Klára, Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda 

Annus, Schrantz Rózsi, Mocsán Ilike, Bajzek Erzsébet, Bajzek Károly. 

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! 

Katona Család                                                                         id. Katona Jenő 

Katona Család                                                     Sedon és Katona Család halottai 

Lakatos Éva                                                                                 Lakatos Imre 

Kapusi és Ginis family                                                                Emery Kapusi    

Dobovanszky Imre és Margit                                                      Frank Horváth 

Misner Csilla és Kinga                                                           Dr. Gordon Misner 

Harmath Ilona                                                                              Harmath István  

Katona Zsófia                                                                          Katona Nagypapa 

Katona Betsy                                                                              Bőti Nagymama 

Katona Jenő                                                                Baba nagynéni, Árki Kornél  

Sándor Ferenczi                                                                          Gabriel Soltesz                                          


