
 

 

A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA-December 8. 
     A mindenható Atya a Szűzanyában méltó hajlékot készített Fiának. Krisztus érdemeire 
való tekintettel eleve megóvta őt minden bűntől. Az ünnepet a VIII-IX. század óta tartják, 
az ősi keresztény hagyományt IX. Piusz pápa 1854. december 8-án dogmaként hirdette ki, 
s maga Szűz Mária a lourdes-i megjelenésével megerősítette.  

Advent 2. vasárnapja 
         OLVASMÁNY Báruk próféta könyvéből 
     Jeruzsálem, vesd le a gyász és az ínség ruháját, öltözzél annak a dicsőségnek díszébe, 
amelyet Isten ad neked mindörökre. 
Öltsd fel Isten igazságának köntösét, s tedd fejedre az Örökkévaló dicsőségének koronáját, 
mert az Isten ismertté teszi fényességedet mindenütt az ég alatt. 
Isten ezt a nevet adja neked örökre: „Igazságosság békéje”, „jámborság dicsősége”. 
   Kelj fel, Jeruzsálem, állj a magaslatra, és tekints keletre! Nézd, miként gyűlnek egybe 
fiaid, napkelettől napnyugatig a Szent (Isten) szavára, és ujjonganak, mert Isten megem-
lékezett róluk. Gyalog mentek el, ellenség hajtotta őket, de Isten mindnyájukat visszavezeti 
hozzád, olyan pompával hozzák majd őket, mint királyi sarjakat. 
    Mert elhatározta Isten, hogy alacsonnyá teszi a magas hegyeket és az örök bérceket. A 
föld színéig betölti a völgyeket, hogy bizton haladhasson Izrael Isten dicsősége alatt. Az 
erdők és az illatos fák Isten parancsára mind árnyékot nyújtanak Izraelnek. Isten vezeti 
majd népét örömben, dicsőségének fényében, s kíséretül adja nekik irgalmát és 
igazságosságát. Ez az Isten igéje. 
         SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből 
     Testvéreim! Mindig, minden imádságomban örömmel emlékezem meg mindnyájatok-
ról, mert az első naptól mindmáig közösséget vállaltatok az evangéliummal. Ezért bízom 
benne, hogy aki megkezdte bennetek a jót, Krisztus Jézus napjára be is fejezi. 
     Isten a tanúm, mennyire vágyakozom mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetében. 
Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretben és a 
teljes megértésben, hogy el tudjátok dönteni, mi a helyes. Akkor tiszták és feddhetetlenek 
lesztek Krisztus napjára, s bővelkedni fogtok az igaz élet gyümölcsében, amelyet Jézus 
Krisztus szerzett, Isten dicsőségére és tiszteletére. Ez az Isten igéje. 
         ALLELUJA 
     Készítsétek elő az Úr útját, † egyengessétek ösvényét,  és minden ember meglátja az 
Üdvözítőt, akit elküld az Isten.  
        † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 
    Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében történt: Poncius Pilátus volt 
Judea helytartója. Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére, Fülöp meg 
Itureának és Trachonitisz tartományának, Lizániász pedig Abilinának volt a negyedes fe-
jedelme, Annás és Kaifás főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás 
fiához a pusztában. 
     S ő bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök boc-
sánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében: „A pusztába kiáltónak 
ez a szava: 
     Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, 
halmokat hordjátok el. Ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és 
minden ember meglátja az Isten üdvösségét.” Ezek az evangélium igéi. 
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  DECEMBER 5 -Advent 2. Vasárnap  
Second Sunday in Advent 

      In your prayers, please remember these parishioners or relatives 

and friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing 

grace:   Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, 

Bajzek Erzsébet. 
 

Nap/Day Idő/Time Miseszándék/Intention Kéri/Requested By 
Dec 5 10:00AM 

Alexadru Arnold Madac   

and Aniko Paku                Egresi and Madac Family  

Dec 12 10:00AM 
Templomunk elhunyt Lelkipásztoraiért / 

Our deceased Priests  

 Énekek számai:  9, 114, 143, 132, 306, 13. 
 

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk,  

                                                 azért szívből ujjongunk. 
 

 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  
November 28th: $ 220.00 

Bldg maint.:$ 10.00 

   Please support your Parish!  

May God bless your generosity!                           

 

 

ANNOUNCEMENTS  
 + We are praying the rosary every 
Sunday morning at 9:30 before Mass. 
All are welcome to join us in prayer. 
+ Today, December 5th, coffee will 
be served after Mass, then we wel-
come all the volunteers who would 
like to help in decorating the church 
for Christmas.  
+ For those that wish to order poinset-
tias 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 
beautifully. 
+ There will be a second collectin on 
December 12th benefiting the Retire-
ment Fund for Religious. After Mass 
we incite everyone to our church’s 
Christmas Party. 
+ We ask that if anyone has changed 
their address or phone number, please 
notify the office. 
+ Sunday mass intentions for our 
loved ones can be requested in the 
office. 

HIRDETÉSEK  
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 
Szent-mise előtt 9:30-kor. Imádkozzunk együtt a 
Szentmise előtt, kérjük közbenjárását, segítségét 
családunkra, mindennapi életünkre. 
+  Ma, December 5. - Szentmise után kávé lesz, 
majd  karácsonyi templomdíszítés lesz, mindenki 
segítségére számítunk.  
+ December 12. - Aki szeretne szerettei számára 
karácsonyi virágot rendelni, kérjük használja a do-
bozban található boritékot. Tegyük széppé, ünnepé-
lyessé templomunkat Jézus Krisztus születésére. 
Virágok ára: 10.00 dollár. 
+ December 12 - második gyűjtés lesz lelkipász-
torok, kedves nővérek, nyugdíj alapjára. Legyünk 
bőkezűek! 
Szentmise után Karácsonyi ünnepség lesz ebéddel 
egybekötve.   
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 
megváltozott, jelentse be az irodába.  
+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, jelent-
kezzen az irodánál. 
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket meg-
tekinthetik: www.stephechurch.org. 

 Egy hálószobás, egy fürdőszobás lakás kiadó 

Januártól Sarasota, FL-ban, a téli hónapokra. 

Érdeklődni lehet:  

SZENT MIKLÓS PÜSPÖK - December 6. 
  Görög földön élt a IV. században. Myra püspöke, az igaz hit rendíthetetlen védelmezője a 
niceai zsinaton a tévtanítokkal szemben. Ugyanakkor a jótékonyság és az ajándékozó 
lelkület szentje, adventben az üdvösség ajándékát hozó Üdvözítő előhírnöke. A keleti 
egyház egyik legtiszteltebb szentje. Nyugaton a X. század óta tiszteli a liturgia és a népi 
áhítat. Életét a középkorban színjátékszerűen is előadták, ennek származéka ma is a 
gyermekek közé jövő, őket hittan-tudásukról és életmódjukról megvizsgáztató Szent Miklós
-alak („Mikulás”). A kíséretében levő „ördög”-figura a szent legendájának arra a mozza-
natára emlékeztet, amikor a Sátán támadásait és cseleit híveitől több ízben is elhárította.  

SZENT AMBRUS PÜSPÖK - December 7. 
A négy nagy nyugati egyházatya egyike (egyháztanító). Művelt római politikus, a 
milánóiak 374. december 7-én püspökké választották. Tudását egészen a hit szolgálatába 
állította. A tévtanításokkal szemben védi a hitet, ok-tatja a népet, fenséges beszédekkel 
ékesíti az ünnepeket. Jó pásztora övéinek, a legmélyebb hitigazságokra tanította őket az 
általa költött himnuszokkal. 397. április 4-én halt meg Milánóban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA 

December 8. 

A mindenható Atya a Szűzanyában méltó hajlékot ké-szített Fiának. Krisztus érdemeire való tekintettel eleve 

megóvta őt minden bűntől. Az ünnepet a VIII-IX. század óta tartják, az ősi keresztény hagyományt IX. Piusz 

pápa 1854. december 8-án dogmaként hirdette ki, s maga Szűz Mária a lourdes-i megjelenésével megerősítette.  


