
            SENKI NEM PROFÉTA SAJÁT HAZÁJÁBAN ! 
        Jézus nem járt a zsidó írástudók iskolájába, ezért nem tudjak, hogy honnan veszi 
TUDÁSÁT ÉS CSODATÉVÖ EREJÉT! 
        Sőt, két isteni csodára is hivatkozik előttük (a száreptai özvegyasszony- és a 
szíriai Námán esetére, akik meggyógyultak), és mindkettő pogány volt, nem zsidó! 
Jézus ezzel a pogányokat a zsidók föle helyezte, és ezzel igen felbőszítette a názáreti 
zsidókat. Nemo propheta in patria sua! Vagyis: Senki sem próféta a saját hazájában! - 
Mondja a közmondás, és valóban Jézus is saját városában, Názáretben, a zsidók 
szemében nem Messiás, csak "az ács fia!" 
         De mi jól tudjuk és HISSZÜK is, hogy Ö nem csak az ács fia, hanem Isten Fia, a 
Megváltó, aki érettünk emberre lett! Fogadjuk el mi is csodatevő ISTENI HATALMAT 
és felénk nyúló isteni kezet, és akkor történik velünk is a csoda, testileg gyógyultan- és 
lelkileg is egészségesen jutunk el örök országába. 
         Ezt a testi-lelki egészséget kérjük minden betegek gyógyítójának a Boldogságos 
Szűz Anyának és szentjeinknek közbenjárásara Istentől, és minden évben Szt. Balázs 
napján (ma: február 3-án) külön a nagy vértanú püspöktől, hogy: 
    Szent Balázs Püspök közbenjárására szabadítson meg minket Isten a torok bajtól és 
minden más bajtól!"    Á m e n! 

               4O NAPPAL  KARÁCSONY  UTÁN  
          Február 2-a:GYERTYASZENTELÖ BOLDOGASSZONY 
ÜNNEPE, URUNK BEMUTATÁSA A TEMPLOMBAN, mivel 
Mózes torvénye szerint: "Minden első-szülött fiú, az Úr szent 
tulajdona!" Ezt a próféciák is megerősítik, írván: "A Messiásnak 
szűztől kell születnie, és elsőszülött, fiúgyermeknek kell lennie!" 
          Mi, keresztény magyarok, gyertyát szentelünk ezen a napon, 
a világosság/FÉNY/ és a tisztulás/TÜZ/ jeleként, mivel ez a 40. 
nap Mária tisztulásának a napja is. A földi életének véget váró, 
éltes korú Simeon, lévén igaz- és istenfélő ember, karjában az Úr 
Fölkentjével (Krisztosszal) így imádkozott:  "Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, 
mert szemeim megláttak a Megváltót, a Világ-Világosságát!" 
          Mi is Simeon imájához kapcsoljuk mai ünnepélyes liturgikus fohászainkat, 
amikor GYERTYÁT SZENTELVE így imádkozunk: "Istenünk!- Te vagy minden 
világosság eredete és forrása, ÁLDD MEG /+/ ÉS SZENTELD MEG GYERTYÁIN-
KAT és fogadd kegyesen hívő népedet, mely neved dicsőségére egybegyűlt, és áraszd 
szívébe kegyelmed állandó fényességét, hogy tiszta lélekkel járuljon szent színed elé!"  
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!   Á m e n!" 
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FEBRUÁR 3 - ÉVKÖZI 4.  VASÁRNAP  

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

FEB 3 10:00AM
       Katona Jenő                       Rigácz Rózsika 

     Bánfi Gizella                 Farkas László Ofm. Testvér 

FEB 9   5:00 PM Templomunk híveiért 

FEB 10 10:00AM Katona Jenő                   Bastyúr Család 

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, Jurasits János,  

Vajda Rudi, Szabó Ilonka, Saller Márta,  

Molnár János, Mátyás Károly,  

Mrs. Maureen Simonyi, Kovács Irénke. 

Válaszos zsoltár: Ajkam hirdeti, igazságodat, Uram. 
Énekek: 230-1, 230-4, 116, 118, 150, 306, 168. 

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  COLLECTION         
January 27th:$ 328.00 

Memory of Tamás Russay: $ 885.00 

Please support your Parish!   



ANNOUNCEMENTS  

+We will be praying the rosary 

every Sunday morning at 9:30 be-

fore Mass. All are welcome 

to pray with us. 

+Today,  there will be the 

blessing of Saint Blaise at 

the end of the mass, then 

everybody is invited for 

breakfast and a movie 

presentation. 

+On February 9th, there 

will be mass at 5 PM, 

folowed by the traditional Mardi 

Gras dinner and bal. Prepaid 

dinner tickets(before February 

6th): $30.00 /Children(age 6-12): 

$8.00.After February 6th and 

tickets at the door: $ 35.00/10.00. 

Please RSVP and send your 

reservation form with your check 

to St. Stephen King of Hungary 

Church so that it arrives before 

February 6th! 
+The Annual Catholic Appeal 
campaign has begun, thank you 
for your offering. 
+On February 24th, there will be a 
Parish Council Meeting after the 
mass. 
+Please stop by the office if you are 
interested in your 2012 donation 
paper for the tax deduction. 
+The 2013 donation envelopes are 
ready to be picked up in the Elisa-
beth Hall. We ask everyone who 
has changed their address or phone 
number to stop by the office and up-
date it.  

 

 

HIRDETÉSEK 

+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 

Szentmise előtt 1/2 10-től. Mindenkit szeretettel 

hívunk a közös imádságra. 

+Ma, Február 3-án, 

gyertyaszentelés, majd mise után 

Balázs áldás lesz. Kérjük, hogy a 

megszen-telt gyertyát minden 

kedves templomtagunk vigye 

magával haza. Szentmise után 

reggelire hívjuk a kedves híveket, 

közben levetítjük a Szt. Péter 

esernyője című filmet. 

+Február 9-én lesz a templomunk   Farsangi 

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 2013, Február 6-ig. Február 6 

után és az ajtónál $ 35.00 ! 

+Megkezdődött az Egyházmegye Annual 

Catholic  Appeal gyűjtése. Előre is köszönjük a 

megajánlásokat. 

+Február 24-én a szentmise után, az EGYHÁZ-

TANÁCS gyűlést tart, kérjük a tagok pontos meg-

jelenését.  

+A 2012-es év adomány papírjait adóbevalláshoz, 

egyéni kérésre kinyomtatjuk. Kérjük igényüket 

jelentsék be az irodába.  

+János atya még megy házszentelni, aki szeretné 

ezt igénybe venni, jelentkezzen az irodában, vagy 

hívja a templomot. 

 +A 2013-as borítékokat az Erzsébet teremben 

felvehetik a kedves hívek. Vigyék el ismerőseiknek 

is,ezzel is postaköltséget spórolunk meg. Esetleges 

címváltozást kérjük jelentsék be az irodába.  

+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 

megváltozott, jelentse be az irodába. 
 

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 

 

+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, 

 MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE! Aki 

szeretné Templomunk Mindszenty termét ren-

dezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát 

legalább 3 héttel az esemény előtt templomunk 

irodájában, vagy hívja a Templomot. 

+Február 17- Cserkész mise és ebéd. Mindenkit 

szeretettel hívnak. 

+Ha szeretne tudni a városunkban történő  

magyar eseményekről, programokról, a 

www.chicagohungarians.com web oldalon  

mindenezekről tájékozódhat. 

Szt. István Magyar iskola és Óvoda/  

Bóbita Népi Tànccsoport  időpontok:  2013                     

Február   16 

                        Március 2 és 16 

                        Április 13 és 27 

                        Május 4 

         A Szt. István Magyar iskola és Óvoda, FEBRUÁR 17-én, 

teli kirándulást szervez az iskolások és óvodások számára, 

wisconsini Vilmot mountain- szánkó pályára. A pálya web oldala 

http://wilmotmountain.com.  Mindenkit szeretettel várnak. 

Kérdéseikkel forduljanak a  magyariskola@stephenchurch.org 

OUR HUNGARIAN COM- 

MUNITY 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 requested date. 

+On February 17th, there will be a 

scout mass followed by lunch. 

+If you would like to know more 
about Hungarian events taking place 
in our area, please visit 
chicagohungarians.com 

+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeret-

teik elékére. Kérjük jelentkezzenek az 

irodában. 

+Húsvéti Lelkigyakorlatot tartunk 

Templomunkban, Március 8-án, péntek 

este, 6 órakor ökumenikus imaóra,  Március 

9-én, szombaton, egész napi elmélkedés és 

csoportos beszélgetések, Március 10-én, 

vasárnap,  mise után Szentségimádás.  
+Templomunk eseményeit és a fényké-
peket  megtekinthetik:  
www.stephenchurch.org 

+Those who wish to have their homes 
blessed, please stop by the office or con-
tact Fr. János to schedule a convenient 
time.  

+We ask that if anyone has changed their 

address or phone number to please notify 

the office. 

+For mass intentions, please call or stop 

by the office. 
+To learn more about our events,  please 
visit our website at 
www.stephenchurch.org 
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