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     Advent 1. Vasárnap  

 

 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2020 
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 6. - ADVENT 2. VASÁRNAP  
Second Sunday of Advent   
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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. 

ADVENTI IMA 
    Urunk, Jézus Krisztus, teremts bennünk csendet, hogy az adventi időben Rád, a Te 
szavadra, útmutatásodra, szeretetedre figyelhessünk. Teremts bennünk csendet, hogy 
lelkünk mélyén meg-halljuk bűnbánatra hívó szavadat! Teremts bennünk csendet, hogy 
meghalljuk az adventi örömhírt: ember-ként fogsz megszületni. Teremts bennünk csendet!  
A hit ajándékát elfogadó csendet. A Te titkaidat elfogadó csendet. A Te szeretetedet 
elfogadó csendet. A Megváltó érkezését váró csendet. A lélek mélyén megszülető öröm 
csendjét. Hiszek, Uram, erősítsd bennem, bennünk a hitet! Amen. 

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

 VÁLASZOS ZSOLTÁR: Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas  

                          szívedet,  és üdvösségedet add meg nékünk! 

 Idő/Time Miseszándék/Intention Kéri/Requested By 
Dec  6 10:00AM 

Memory of Jeno Katona Sr.               Katona Marika  
id. Katona Jenő emlékére 

Dec 13 10:00AM Our Parishioners  / Templomunk híveiért   

MISSION  STATEMENT 
St. Stephen King of Hungary Church serves the 
spiritual needs of all Catholics in our neighbor-
hood,  regardless of ethnicity, and also welcome 

all  Hungarians who want to pray in their lan-
guage and  keep their cultural traditions alive! 

PARISH  COLLECTIONS  
November 29th:  $ 170.00 

Special donation: $ 2,500.00  
        Please support your Parish!  
May God bless your generosity!                           
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ANNOUNCEMENTS  
+ For those that wish to or-
der poinsettias in remem-
brance 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! 
+ On December 13th, there 
will be a second collection 
benefiting the retired priests 
and clergy. 
+ We invite all to join us 
help decorate our church for 
Christmas, on December 
13th, after the mass.  

Shepherd Corner    

 
 

 

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 Jé-
zus születésére. Támogatásukat hálásan köszönjük. 
+ December 13 - 2. gyűjtés lesz a Szerzetesek, Misszi-
onáriusok... nyugdíj alapjára, támogatásukat előre is 
köszönjük. 
+ December 13 -  Szentmise után díszítjük tem-
plomunkat karácsony Szent ünnepére, addig is lélekben 
ünnepeljük Jézus várásának, Adventnek időszakát. Min-
denkit szeretettel hívunk és várunk a díszítére. Hálásan 
köszönjük templomtagunk nagylelkű adományát, Isten 
fizesse meg. 
+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, jelentkezzen 
az irodánál. 
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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 hittantudásukról és életmódjukról megvizsgáztató 
Szent Miklós-alak („Mikulás”). A kíséretében levő „ördög”-figura a szent legendájának 
arra a mozzanatára 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, akit 
a milánóiak 374. december 7-én püspökké választottak. Tudását egészen a hit szol-
gálatába állította. A tévtanításokkal szemben védi a hitet, oktatja a népet, fenséges 
beszédekkel ékesíti az ünnepeket. Jó pásztora övéinek, a legmélyebb hitigazságokra 
tanította őket az általa költött himnuszokkal. 

A GUADALUPEI BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA 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 megmutathas-
sa. Juan Diego köpenyén, amelyben a Szűzanyától küldött virágokat vitte a püspöknek, 
csodálatos módon megmaradt a Szűzanya képe. Ezt a keresztények azóta is nagy áhítat-
tal 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. 


