Erdő Péter: azt keressük, miként tudunk másnak adni, segíteni, örömet szerezni!
Ne azt keressük, hogy mit kaphatunk, hanem hogy miként tudunk
másnak adni, segíteni, örömet szerezni - hangsúlyozta Erdő Péter
bíboros szenteste a zsúfolásig telt budapesti Szent István-bazilikában
tartott éjféli szentmisén.
Erdő Péter úgy fogalmazott: "Ha nem térünk le erről az útról, a mai
este szelíd békéje hatalmába keríti egész életünket" és "biztosan boldog
lesz nekünk is a karácsonyunk".
Rámutatott: "Ha otthon összegyűlik a család, a barátok, a rokonok, ha
magányos, beteg embereknél, kórházakban, börtönben vagy szociális
otthonokban tűnik fel a betlehem, ott is felvillan a szent család képe. Ott is megérinti az
embert a családias, bensőséges szeretet".
Felhívta a figyelmet arra: "A mi családjainkat is, a mi közösségeinket is Krisztus
kapcsolja egybe, ő gyűjti össze szeretetben a népeket, ő az, akinek gondja van
mindenkire".
A bíboros homíliájában kiemelte: az új evangelizáció küldetését Isten szelídségével, és
teljes bizalommal az ő mérhetetlen bölcsességében és szeretetében lehet teljesíteni, ezt
pedig sugározni kell minden ember felé. Ezt hirdeti Ferenc pápa egyszerű kedvessége. Ezt
hirdeti minden önzetlen segítség és ajándékozás.
A templomokban, utcákon, tereken, valamint az otthon felállított betlehemek látványa
"sötét háttérből ragyog elő, a fény forrása, a fény középpontja maga Jézus. Ő fogja össze,
ő hozza létre a szent családot, az ő nevelésére mond igent Szűz Mária és Szent József is,
az iránta való aggódó szeretet kíséri majd a szent család életét" - mondta a bíboros.
Erdő Péter hangsúlyozta: Istent nem kötik az anyagvilág korlátai, "ő túl van az időn és
a téren". Isten bensőséges szeretetével titokzatos módon, a természet törvényeinek
alkotójaként tartja fenn és kormányozza a mindenséget. Ő az Úr, aki "gyenge lesz köztünk
és kiszolgáltatott. Elfogadja Mária és József szeretetét, a pásztorok és a bölcsek hódolatát.
Vacogó újszülöttként oltalmat talál a betlehemi istálló melegében. Ő, aki a világ
megőrzője és oltalmazója".
A bíboros emlékeztetett arra: a próféták jövendölték a Messiásról, hogy ő lesz a béke
fejedelme, hogy ő maga lesz a béke.
Krisztus születésének körülményei megmutatják, hogy milyen uralkodó is az Isten.
Nem hatalmaskodik, nem fitogtatja az erejét. Az ő mérhetetlen fensőbbsége a
gyöngeségben is érvényesül. Ilyen Isten született közénk Betlehemben. "Ha Krisztus
követői vagyunk, Szent Pállal elmondhatjuk: amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős"
- mondta Erdő Péter.
Magyar Kurír
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BÍZZUK ÚJRA ÉLETÜNKET KRISZTUSRA!
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DECEMBER 29 - SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Dec 29 10:00 AM

Templomunk híveiért

Dec 31 6:00 PM

Templomunk élő és elhunyt tagjaiért

Jan 1

10:00 AM

Szűz Mária Isten Anyja

Jan 5

10:00 AM

Templomunk elhunyt Plébánosaiért
VIZKERESZT

Énekek: 18, 21, 23, 25, 20, 29, 306, 32.
Válaszos zsoltár: Boldog ember, ki féli az Urat,
aki az Úrnak ösvényén halad.
DECEMBER 31- HÁLAADÓ MISE
Válaszos zsoltár: Az ige emberré lett, és itt él közöttünk.
Énekek: 31, 38, 21, 23, 25, 18, 32, 276/A, 306, 284.
2014, JANUÁR 1- ÚJ ÉV NAPJA
Válaszos zsoltár: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket.
Énekek: 41, 21, 29, 23, 20, 39, 19, 306, 280/B.
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!

ANNOUNCEMENTS
+We will be praying the rosary every
Sunday morning at 9:30 before Mass.
All are welcome to pray with us.
+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.
+There will be a Finance Committee
Meeting on today, after mass.
+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!
+January 1st is THE BLESSED
VIRGIN MARY, THE MOTHER
OF GOD. Mass will be at 10AM.
+On January 5th, all are invited to
breakfast after mass.
+The 2014 donation envelopes are
ready to be picked up in the Elisabeth Hall.
+We ask that if anyone has changed
their address or phone number, please
notify the office.
+For mass intentions, please call or
stop by the office.
+To learn more about our events,
please visit our website at
www.stephenchurch.org

HIRDETÉSEK
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt. Mindenkit szeretettel hívunk
a közös imádságra.
+Aki szeretne befizetni virágra szerettei
részére, kérjük használja az erre kijelölt
borítékot. A virág ára:$10.00.
+Ma, Decembe 29 - Pénzügyi Tanács
gyűlés, kérjük a tagok pontos megjelenését.
+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.
+JANUÁR 1 - Szűz Mária, Isten Anyja,
kötelező ünnep. Szentmise reggel 10 órakor
lesz.
+Január 5.- Szentmise után reggelire hívjuk
a kedves híveket.
+Január 12.- Szentmise után meleg reggelire
hívjuk és várjuk a kedves híveket.
+Kérjük a kedves híveket, hogy a 2014-es
borítékokat vegyék fel az Erzsébet teremben.
Aki teheti, vigye el ismerősének is.
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodába.
+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik elékére. Kérjük jelentkezzenek az
irodában.
+Templomunk eseményeit és a fénykpeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org

Szt. István Magyar Iskola időpontok a 2014 téli/tavaszi félévre:
- Január 11 és 18
- Március 8 és 22
- Február 1 és 22
- Február 16 - szánkozás

- Április 12 és 26
- Május 3 és 17(évzáró bál)

A SZENT CSALÁD.
A Kis Jézust, a Boldogságos Szűz Máriát és Szt. Józsefet nevezzük SZENT
CSALÁDNAK: akik a mindenkori Családok példaképei!
Így válik minden Család: az Élet-, a Jövő- és a Remény hordozójává.
Innen indul el az Emberi Élet, itt indítják el a gyermekeket helyes irányba
(Jövő!)
és itt kapja a gyermek az első segítséget a Hitre jutáshoz. (Remény!)
A Szt. Család is a Remény hordozója, túlélve az üldözést: "Kelj fel, vedd a
Gyermeket és Anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak, akik a
Gyermek életére törtek!" - figyelmezteti az Ur Angyala Józsefet, Heródes
halála után. (Mt 2,20).De ugyanígy, mint ÖRÖK-CSALÁDESZMÉNY: az ÖRÖK ÉLET
és az ÖRÖK JÖVŐ hordozója is!
Sajnos Családellenes-Világunkban a Karácsony sem J.Kr. Születésének és a
Szeretetnek az ünnepe a Családban, hanem valamilyen sikerorientált gépemberek
vásárlási mániáit kielégítő megnyilvánulás: Karácsony már nem hogy Isteni- de már nem
is Emberi-ünnep! -És akik a világpolitikát "irányítják", azok is nagyon jól tudják, hogy a
Család az Kis-Társadalom, a Társadalom pedig Nagy-Család.
De nekünk Krisztust-követő keresztényeknek van ettől sokkal nagyobb
CSALÁDUNK: az EGYHÁZUNK, mint Kr. Nagy Családja! És ahogyan a Szt. Család is
mindig megtalálta a válságból kivezető utat, úgy nekünk is meg kell találnunk, és kell,
hogy bennünk is legyen készség az összefogásra- és a változtatásra, ahogyan Szt.
Józsefben is meg volt.
A Názáreti Szt. Család mindig is a SZERETET, az IMÁDSÁG és a MUNKA iskolája
volt, és maradt is számunkra.
Imádkozzunk, hogy: Legyenek Családjaink egyre élőbb közösségek, ahonnan naponta dicséret száll Istenhez és a SZERETET megújító folyama árad a társadalomra, erősítve
nemzetünket- és a magyar jövőt!
Ha a Szt. Család marad a példaképünk, közbenjárásukat kérve meg tudunk maradni
a SZERETETBEN, így gyermekeink a magyar jövő számára növekednek: korban-,
bölcsességben és kedvességben, Isten és az emberek előtt, a 12 éves Gyermekjézushasonlóan.
Ámen!
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.

