ADVENT 2. VASÁRNAP
KÉSZITSÜK ELŐ AZ ÚR ÚTJÁT! De felkészülni csak az tud, aki előtt CÉL van, aki
megtervezi útját! "Eltéved, kinek az út az irány, és nem a CÉL, hová utat csinál!" (Illyés
Gy: Út és cél c. verse). Adventi utunk célja a Karácsony, vagyis előkészület az Úr
eljövetelére. Az ókorban, főleg a Római-Birodalom területén útkészítők mentek az
uralkodók, vagy a hadsereg előtt, hogy az utakat megjavítsák előttük, a gödröket
betemessék, az útra dőlt fákat eltakarítsák.
Folytatjuk mi is "adventi-zarándok utunkat" Karácsony felé, hogy 4 égő gyertyával a
lelkünkben világítva köszöntsük a történelmünkbe belépő emberré lett Isten-Gyermeket.
A Lukács szerinti mai evangéliumunk a történeti időbe helyezi Jézus földi életének
eseményeit: Tibérius császártól kezdve történelmi nevekkel (Pilátus, Heródes, Fülöp,
Annás, Kaifás, ...) jelöli meg Keresztelő János fellépésének időpontját (Lk 3,1-6), aki
bejelenti a Megváltó érkezését. Bejelenti a megújulás-, a megtérés-, vagyis a bűnbánattartás
idejét, mint "adventi-programot!"
Adventünket minden évben szebbé teszi Szent Miklós püspök ünnepe (Dec.6.) és a
Boldogságos Szűzanya ünnepe, aki szeplőtelenül fogantatott. (Dec. 8.). Kilenc hónap múlva
ünnepeljük a Szűzanya születését (Szept.8: Kisboldogasszony-ünnepe). Kérjük továbbra is
az Isten-Anya különleges közbenjárását, hogy valóban "méltók lehessünk Krisztus
ígéreteire!" Legyen az idei Karácsonyunk élő találkozás Jézussal, mint Isten Fiával, aki
velünk marad a "világ végéig!" (Mt 28,20).
Gyújtsuk meg lelkünkben is a 2. adventi-gyertyánkat, Keresztelő Szent Jánoshoz
hasonlóan készítsük elő mi is az Úr útját és kérjük imáinkban Istentől azt a Kegyelmet,
hogy évről-évre tudjuk folytatni földi életünk adventjének zarándok útját ÖRÖK
KARÁCSONYUNK felé. A m e n
(János atya)
A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA-December 8.
E napon azt ünnepeljük, hogy Isten a Boldogságos Szűz Máriát, Fiának édesanyját eleve
megóvta az áteredő bűntől. Máriában újból megjelent a földön a bűntelen ember, akiben
Istennek kedve tellett. Az ősi keresztény hagyományt IX. Piusz pápa 1854. december 8-án
dogmaként hirdette ki, s maga Szűz Mária a lourdes-i megjelenésével megerősítette.
AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENT ÉVE (IRGALMASSÁG ÉVE)
Az irgalmasság rendkívüli szent évét hirdette meg Ferenc pápa, amely ez év december 8-án,
a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén veszi kezdetét a Szent Péter-bazilika szent kapujának
megnyitásával, és 2016. november 20-án, Krisztus Király vasárnapján zárul. A pápa
szándéka, hogy ebben a jubileumi évben mindenki meghallja az irgalmasság evangéliumát,
valamint arra bíztat bennünket, hogy vígaszt vigyünk korunk minden emberének.
A GUADALUPEI SZŰZANYA ÜNNEPE - December 12.
1531. december 9-én a Tepeyac-dombon, amely Mexikó-város közelében, a jelenlegi
Mexikó állam területén van, Szűz Mária megjelent egy egyszerű indiánnak, Juan Diego
Cuauhtlatoatzinnak, és egy templom építését kérte, hogy ott anyai jóságát megmutathassa.
Juan Diego köpenyén, amelyben a Szűzanyától küldött virágokat vitte a püspöknek,
csodálatos módon megmaradt a Szűz-anya képe. Ezt a keresztények azóta is nagy áhítattal
tisztelik. Isten Szent Szülője és az Egyház anyja ezen a tiszta hitű férfiún keresztül minden
népet hív Krisztus szeretetére. II. János Pál pápa a Guadalupei Boldogságos Szűz Mária
ünnepét 2002-ben az egész Egyház számára megülni elrendelte.
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DECEMBER 6 - ADVENT 2. VASÁRNAP
Idő/Time

Dec 6

Miseszándék/Intention

10:00AM Somenek Júlia

Dec 13 10:00AM

Katona Jenő

Kéri/Requested By

Szabó Tivadar, Margit és Családjuk

Katona Család

Válaszos zsoltár: Hatalmas dolgokat művelt az Úr vélünk, \
azért szívből ujjongunk.
Énekek: 9, 111, 143, 132, 306, 10.
MISSION STATEMENT
St. Stephen King of Hungary Church
serves the spiritual needs of all
PARISH COLLECTIONS
Catholics in our neighborhood,
Nov. 22nd 7:00 PM Mass: $ 380.00
regardless of ethnicity, and also
welcome all Hungarians who want to pray Nov. 29th 10:00 AM Mass: $1,309.00
Memory of Radics Zsuzsanna:$400.00
in their language and keep their
Please support your Parish!
cultural traditions alive!
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.

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.
+ 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. Lets make sure our church
is beautifully decorated for
Christmas!
+ Today, there will be a lunch
after Mass.
+ On December 13th, we’ll
have our church’s Christmas
celebra-tion. After lunch, St.
Nicholas will reward all the kids.
Lunch price for adults: $ 10.00,
children: $ 5.00. Please sign up
your child/children for their
Christmas package. Please see
the flier for more information.
+On December 19th, there will
be a Healing Mass at 7:00 PM
+ We invite all to join us help
decorate our church for Christmas, on December 20th, after
the mass.
+ We ask that if anyone has
changed their address or phone
number, please notify the office.
+Like every year, at the City
Hall there is a display 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 Hungarian
Christmas tree.

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, Szentmise után kisebédre hívjuk a megjelenteket. Hozzájárulás:$5.00
+ December 13-án, a Szentmisén második gyűjtés
lesz a szerzetesek, papok és nővérek, nyugdíj
alapjához. Legyünk bőkezűek! Szentmise után lesz a
Templomunk Karácsonyi ünnepsége, a Szt. István
Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Néptánccsoporttal egyűt. Aki szeretne csomagot gyermeke vagy
unokája részére, kérjük jelentkezzen Mócsán Ilikénél.
Szt. Miklós püspök karácsonyi csomaggal ajándékozza
meg a gyermekeket.Kérjük, hogy úgy a templom, mint
az Iskola részéről, aki csak tud, egy tál süteménnyel
járuljon a templom karácsonyi ebédjéhez. Előre is
köszönjük mindenkinek.
+ December 19- én, este 7:00-kór-HEALING MASS.
+ 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.
+ 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.

