URUNK BEMUTATÁSA...!
40 nappal Karácsony után emlékezünk arra az eseményre, amikor A
GYERMEKET BEMUTATTÁK AZ ÚRNAK, és mi KrisztustkövetőKeresztény-Magyarok gyertyát szentelünk ezen a napon, a
VILÁGOSSÁG (FÉNY) és a TISZTULÁS (TŰZ) JELeként, mivel ez a
40.nap Mária tisztulásának a napja is.
Simeon is JELnek nevezi a Megváltót: sokaknak feltámadására- és sokaknak
romlására.
De a 40 napnak van üdvtörténeti-jelentése is: pl. a Húsvét előtti 40 napos böjt
(Nagyböjt) Húsvét előtt 40 nappal (Hamvazószerdával) kezdődik, addig tart a Farsangiidőszak. De arra is emlékezünk, hogy J.Kr. 40 napig böjtölt a pusztában.
A Húsvét utáni 40.nap KRISZTUS URUNK MENNYBEMENETELÉNEK ÜNNEPE.
Február 2-a belépés a "Mennyország-kapuján", a fény-kapuján, a megnyitott HITKAPUJÁN: vagyis életközösség Istennel (=EGYHÁZ).
A földi életének végét váró éltes korú Simeon felismeri a Gyermekben A MEGVÁLTÓT, A VILÁG VILÁGOSSÁGÁT:ezért tartunk GYERTYÁS-KÖRMENETET.
Másnap Szt. Balázs Püspök ünnepén is égő gyertyával szolgáltatja ki Egyházunk a
BALÁZS- ÁLDÁST.
Jézus iránt nem elegendő csak a látszólagos "rokonszenv", amilyen Pilátusé is volt,
egész személyiségünkkel kell elköteleződnünk Hozzá.
De a Szent-Találkozás Ünnepe is február 2-a: ISTEN ÉS EMBER TALÁLKOZÁSÁNAK
ÜNNEPE. A Messiás találkozik Simeonnal- és Anna-Prófétaasszonnyal.
Éljünk úgy, hogy földi életünk végén, amikor "földi életünk gyertyájának lángja"
kialszik, gyújtsa újra nekünk is örökre A VILÁG-VILÁGOSSÁGA.
Ámen.
A HIT AJÁNDÉKÁÉRT - Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Fiad által megnyitottad
számunkra a hit kapuját. Ezen belépve lehetővé válik a veled való életközösség és a
belépés az Egyházba. Hálát adunk azért, hogy a hit kapuja mindig és mindenkinek nyitva
áll. A Szentlélek erejében valljuk, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit az út, amely biztosan
vezet az üdvösségre.
Köszönjük, hogy a kinyilatkoztatás által betekintést engedsz az isteni szeretet, a
szenvedés és az irgalom mélységeibe. A hit által pedig elveszed bűneinket, félelmeinket,
szorongásainkat és reménytelenségeinket.
Segíts Egyházunk hitében megújulni, és a tanúságtétel útján bátran járni! A szeretet által
tevékeny hitben akarunk bizonyságot adni a téged még nem ismerőknek és a téged
keresőknek, hogy te vagy a szeretet. Erősíts bennünket a Szűzanya hitében, hogy
kételkedés nélkül higgyünk a szeretet végső győzelmében! Ámen.
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FEBRUÁR 2 - ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY ÜNNEPE
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Boesze János és Margit Szülők Boesze László és Családja

Feb 2 10:00 AM Uncle László and Aunt Mimi

Feb 9 10:00 AM Szabó László felgyógyulásáért

Édesanyja Szabó Teréz

Válaszos zsoltár: Boldogok, akik lelkükben

szegények: övék a mennyek országa.
Énekek: 229-1-2, 229-5-6, 127, 142, 306, 195.
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!

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,Saller Márta, Mrs. Maureen Simonyi, Mátyás
Károly, Szukitch Margit, Szabó Terike, Mákos József.

ANNOUNCEMENTS
+We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30 before Mass. All are welcome to pray
with us.
+Today, February 2nd.-there will
be the blessing of Saint Blaise at
the end of the mass,. Mass is dedicated in memory of Janos Boesze,
his wife and other family members,
then all are invited to breakfast
which is offered by his son and family. There will be a Finance Committee Meeting after breakfast.
+The 2014 donation envelopes are
ready to be picked up in the Elisabeth Hall.
+Please stop by the office to sign up
if you are interested in your 2013
donation paper for the tax deduction.
+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.
+On March 1st, there will be mass
at 5 PM, folowed by the traditional
Mardi Gras dinner and ball.
+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.
+Ma, Február. 2- Gyertyaszentelő
Boldogasszony ünnepe. Mise végén Balázs áldás
lesz.. A mise után, reggelire hívjuk a kedves
híveket, amelyet Boesze László és Családja
támogatja, Szülei, Boesze János és Margit
emlékére. László ezúton küldi üdvözletét a
Templom tagságának. Köszönjük Boesze
Lászlónak és Családjának a nagylelkű $ 1,000.00os adományt , amit Szülei emlékére, Templomunk
részére adományozott. Isten fizesse meg! Reggeli
után, a Pénzügyi Bizottság tartja gyűlését, kérjük a
tagok pontos megjelenését.
+Február 9 Szentmise után reggeli lesz.
+A 2013-as év adomány kimutatását, adóbevalláshoz, egyéni kérésre kinyomtatjuk. Kérjük igényükkel jelentkezzenek az irodában.
+Vízkereszt ünnepe után megkezdődik a
házszentelés, erre való igényüket kérjük jelentsék
be az irodába.
+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.
+Március 1-én lesz a templomunk Farsangi
bálja, 5 órakor szentmise, mise után pedig finom vacsora, tánc és jelmez verseny.
+For those parishioners who cannot +Február 16, 23, és Március 2-án tartjuk az évi
attend mass regularly, at GiveCen- Catholic Appeal megajánlást/gyűjtést.
tral.org, donations could be offered
+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik
to our church and to St. Stephen
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
Hungarian School, as a one time or
+Templomunk eseményeit és a fénykpeket
periodically, with a credit card or
megtekinthetik: www.stephenchurch.org
from a bank account.

+Fr. Nick, szabadságáról hazatérve, az adomány papírokon kijavította a 2012-es évet
2013-ra, így akik már felvették a papírt, kérjük vegyék fel az új, javított változatot.
Elnézést kérünk a kedves hívektől és egyben köszönjük megértésüket.

Szt. István Magyar Iskola időpontok a 2014 téli/tavaszi félévre:
- Február 22
- Április 12 és 26
- Március 8 és 22
- Május 3 és 17(évzáró bál)
A Szt. István Magyar iskola és Óvoda, FEBRUÁR 16-án,
teli kirándulást szervez az iskolások és óvodások számára, wisconsini
Wilmot mountain- szánkó pályára. A pálya web oldala
http://wilmotmountain.com.
OUR HUNGARIAN
KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK
COMMUNITY AND HERITAGE
+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
+If you would like to rent the
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki
Mindszenty Hall for private
szeretné Templomunk Mindszenty termét renevents, we ask that you stop by the dezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát
office at least three weeks before the legalább 3 héttel az esemény előtt templomunk
irodájában, vagy hívja a Templomot.
requested date.
+If you would like to know more
+Ha szeretne tudni a városunkban történő
about Hungarian events taking place in magyar eseményekről, programokról, a
our area, please visit
www.chicagohungarians.com web oldalon
chicagohungarians.com
mindenezekről tájékozódhat.

BEMUTATÁS - TALÁLKOZÁS
A mai nap a bemutatás ünnepe, a találkozás ünnepe, a beteljesedés ünnepe, az egyház
ünnepe és a fény ünnepe. Aki szívvel-lélekkel részt vesz a szentmisén és körmeneten,
belső megújulással és lélekben megerősödve hagyja el az Isten házát, s magával viszi
mindennapi életébe Krisztus fényét. * Gyertyaszentelő Boldogasszony, könyörögj
érettünk!
JÉZUS BEMUTATÁSÁNAK ÜNNEPÉRE
Ékesítsd fel nászházadat, Sion, és fogadd a Királyt, Krisztust! Öleld át Máriát, mert ő
a mennyeknek Kapuja; ő hordozta a dicsőség Királyát, a új fényességet. Megáll a
Szűz, s karjában hozza Fiát, aki „hajnalcsillag előtt született”, akit Simeon ölébe véve
a népeknek kihirdetett: hogy Ő az élet és halál Ura, a világ Üdvözítője!

