
 

                               ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP 
      Folytatjuk Jézussal és első kiválasztott apostolaival együtt evangéliumi
-zarándok utunkat: kísérjük mi is a Mestert napról-napra, amikor a több 
mint kétezer éve történt "BETLEHEMI ESEMÉNY" hatása ma is lüktető 
energiával sugárzik. Apostolaihoz hasonlóan, mi vagyunk az Ő XXI. 
századi tanúságtevői. Mi is elmegyünk Vele a Kafarnaumi-zsinagógába, 
ahol szombati napon úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, 

mint az írástudók! (Mk 1,21 - 28). 
         De nemcsak tanitott, hanem csodát is tett isteni hatalmával, amikor kiűzte a gonosz- 
lelket az ördögtől megszállt emberből! 
         A Karácsony utáni 40.nap URUNK BEMUTATÁSÁNAK (Gyertyaszentelő 
Boldogasszony) ünnepe. Megszenteljük az emberi természetünket és keresztény 
életmódunkat jelképező gyertyákat, hogy a világosság (FÉNY) és a tisztulás (TŰZ) jele-
ként lehessünk mi is méltó tanúságtevői és XXI. századi "apostolai" Jézus Krisztusnak! 
        De nemcsak a fény és a tisztulás ünnepe ez a nap, hanem Isten és ember (Simeon és 
Anna prófétaasszony) találkozásának ünnepe is. Az Elsőszülött Fiút is ezen a napon az 
Úrnak szentelték, mivel a próféciák szerint a Messiás is Elsőszülött és Fiú! 
Az Ókori-Rómában (febr.2.) tavaszkezdő nap: fáklyás-engesztelő körmenettel a pogány-
rómaiak körbejárták a város bálvány-isten szobrait.  
         Mi a velünk maradt és velünk élő Istennek tartunk Szentmise előtt GYERTYÁS-
KÖRMENETET a szentelt gyertyákkal a FÉNY és a TŰZ jelével. Éljünk úgy, hogy 
Simeonhoz hasonlóan földi életünk végén, amikor "életünk gyertyájának lángja" kialszik, 
gyújtsa nekünk is újra az örök világosságot a VILÁG-VILÁGOSSÁGA Jézus Krisztus és 
Simeonnal együtt elmondhassuk: "Mosmár elbocsáthatod szolgádat Uram, ígéreted szerint 
békességben, mivel szemeim meglátták, akit küldtél az Üdvözítőt!" (Lk 2,22-40).        
A  m  e  n! 

URUNK BEMUTATÁSA- Gyertyaszentelő Boldogasszony  
         Az ószövetségi törvény előírása szerint a 40. napon a gyermek Jézust fölvitték 
szülei a jeruzsálemi templomba, hogy bemutassák az Úrnak, és áldozatot ajánljanak fel. 
Ő ezáltal látszólag csupán a törvényt teljesítette, voltaképpen azonban hívő népével 
találkozott. Az agg Simeon és Anna prófétaasszony a Szentlélek indítására a templomba 
mentek, és felismerték a gyermek Jézusban a világ Megváltóját. 

SZENT BALÁZS ÜNNEPE 
        Február 3-a Szent Balázs püspök és vértanú napja. A IV. században 
Örményországban élt, hitéért Diocletianus császár borzasztó kínzások után lefejeztette. 
Torok-bajban és más betegségekben szoktak a hívők közbenjárásáért fohászkodni. A 
„Balázs-áldás” szentelmény, amely az egészségünkért való imádkozáshoz hozzáadja az 
Egyház és a közbenjáró Szent érdemeinek támogatását. 

 

PARISH  COLLECTIONS 
January 18th 7:00 PM Mass:$ 288.00 

        Latin Amerika Coll.: $201.00 
January 25th: $ 469.00 

Please support your Parish!  

May God bless your generosity! 

 

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

Feb 1 10:00AM Templomunk betegeiért    

Feb 8 10:00AM Marócsik József              Egyháztanács tagjai 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2015 
Telephone: (773) 486-1896                                                            

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Maciej Galle 

Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

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 Hungari-
ans who want to pray in their language 
and keep their cultural traditions alive! 

Válaszos zsoltár: Bár hallgatnátok ma Isten szavára:  

                                                               ,,Népem, ne légy kemény szívű.''  

Énekek: 229-1-2 , 229-5-6, 127, 142,( Szentsegkitetelre 129, 318 ) 306, 195. 

FEBRUÁR 1 - ÉVKÖZI 4.VASÁRNAP 
Gyertyaszentelő Boldogasszony  / Presentation of The Lord   

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, Saller Márta, Mátyás Mária, Mrs. Maureen  
Simonyi, Mátyás Károly, Szukitch Margit, Mákos József, Domokos  
Mária, Jacques Yez, Serfecz József, Megyeri Piroska, Joseph Toth,  
Neubauer Jószef, Babochay András, Szukitch Júlia. 



 

ANNOUNCEMENTS  
+ We will be praying the rosary every 
Sunday morning at 9:30AM before 
Mass. All are welcome to pray with us.  
+ Confession time is available before 
mass on Sunday. 
+ Today, February 1st, there will be 
the blessing of Saint Blaise at the end 
of the mass, then everybody is invited 
for coffee and pastries. 
+ The Annual Catholic Appeal 
pledges  will be made this year bet-
ween February 1-15. 
+ On February 8th, breakfast will be 
served after mass. 
+ On February 14th, there will be 
mass at 5 PM, folowed by the tradi-
tional Mardi Gras dinner and ball.  
Please RSVP and send your 
reservation form with your check to 
St. Stephen King of Hungary 
Church so that it arrives before 
February 11th!  
+ Those who wish to have their homes 
blessed in the new year, please stop by 
the office or contact Fr. Maciej to 
schedule a convenient time.  
+ The 2015 donation envelopes are 
ready for pick up in the Elisabeth Hall.  
+ For mass intentions, please call or 
stop by the office.  
+ To learn more about our events, visit 
www.stephenchurch.org.  
+ We ask that if anyone has changed 
their address or phone number, please 
notify the office. 
+ 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. 

HIRDETÉSEK 
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap 
a Szentmise előtt, kérjük a Szent Szűz 
segítségét a magunk és templomunk életére.  
+ Szentgyónás van minden vasárnap a 
Szentmise előtt!  
+ Február 1-15 Annual Catholic Appeal 

gyűjtés lesz.Gondolkozzunk megaánlásunkon 
+ Ma, Február 1 - mise végén Balázs áldás 
lesz, majd szentmise után kávé és süteményre 
hívjuk a kedves híveket. 
+ Február 8 - Szentmise után reggelire 
hívjuk a kedves híveket. 
+ A 2015-ös boritékok az Erzsébet teremben 
felvehetők. Kérjük, aki csak teheti vigye 
haza, és ha lehetséges imerősének is juttassa 
el. Köszönjük segítségüket! 

+ Február 14-én lesz a templomunk Far-

sangi bálja, 5 órakor szentmise, mise után 

pedig finom vacsora, tánc és jelmez 

verseny. Sorsoláshoz ajándék tárgyakat 

szívesen elfogadunk. Kérjük, küldje be 

csekkét a Szent István templom címére 

Február 11-ig.  
+ Maciej atya házszentelésre szivessen el-
megy, aki szeretné ezt igénybe venni, jelent-
kezzen az irodában, vagy hívja a templomot.  
+ Imádkozzunk a Szukitch családért, 
különösen Margitért és leányukért, a jó Isten 
adjon nekik türelmet betegségük elviselésé-
ben. 
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefon-
száma megváltozott, jelentse be az irodába.  
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek 
szereteik elékére. Kérjük jelentkezzenek az 
irodában. 
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket 
megtekinthetik: www.stephenchurch.org  
 

 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 

+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, 

MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki 

szeretné Templomunk Mindszenty termét 

rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze 

szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt 

templomunk irodájában, vagy hívja a Tem-

plomot. 

+ Ha szeretne tudni a városunkban történő mag-
yar eseményekről, programokról, a 
www.chicagohungarians.com web oldalon min-

denezekről tájékozódhat.  

OUR HUNGARIAN  
COMMUNITY AND HERITAGE 
+ If you would like to rent the 
Mindszenty Hall for private events, 
we ask that you stop by the office at 
least three weeks before the re-
quested date.  
+ If you would like to know more 
about Hungarian events taking place 
in our area, please visit: 
chicagohungarians.com for more in-
formation. 

Szt. István Magyar Iskola időpontok a 2014 téli/tavaszi félévre:   

                                                            - Március 14 és 28        

    - Február 7 és 28                           - Április 11 és 25  

    - Február 22 - szánkozás                 - Május 2 és 16  

                 SZEMLÉLŐDŐ IMÁDSÁG 

     Amikor az ember imádkozik, akkor Jézus Krisztushoz fordul, elmondja neki búját-

baját, aztán segítséget kér, majd belemerül a Szentírásba, és tanul életéből. Hagyja 

magára hatni mindazt, amit Krisztus mondott, és megpróbálja összevetni azt a saját 

életével. Így talál egyet-mást, amit megjavíthatna, hogy mindennapjai jobban össz-

hangba kerüljenek Jézuséval. Aztán hálát ad minden jóért, amit kapott, és végül dicséri 

az Istent. Így néz ki a keresztény ember imája. Amikor ez lecsengett, és valaki még 

imában akar maradni, akkor rendszerint lecsendesedik, és sok szó nélkül, egyszerűen 

ott marad Jézus Krisztus előtt, és meghitt figyelemben, szerető tekintettel az ő 

jelenlétében időzik. Ez olyan, mint amikor két ember beszélget egymással. Ha már té-

nyleg megnyíltak egymás előtt, és mindent elmondtak, ha már semmi sem zavarja az 

összhangot közöttük, akkor egy ideig még csendben maradnak. Ez még jobban elmé-

lyíti a kapcsolatukat. A Jézus Krisztussal való meghitt együttlétet nevezzük szemlélődő 

imának.    Jálics Ferenc jezsuita atya 

 

                 Aranymondás:  

Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram, 

azokat, akik hozzád folyamodnak. Zsolt. 9, 11  
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