URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
Mintegy 30 év telt el a bölcsek látogatása és a mai, karácsonyt záró
ünnep eseményei között. A betlehemi Újszülött elkezdi nyilvános
működését és megváltói küldetésének csúcsa lesz a húsvéti-feltámadás! A
következő 3 évben megmutatja, hogy Isten ezt a húsvéti-beteljesülést
szánja minden embernek. És az ember felismeri, hogy Krisztus
evangéliumi tanítására kell életét felépítenie, mert csak ez az
egyetlen megoldás a mulandóságból az örökkévalóságba!
Jézus első útja előfutárához, Keresztelő Jánoshoz vezetett,
aki hirdette, hogy minden Isten felé induló élet bűnbánattal
kezdődik! Azóta a Keresztség nem csak JEL, hanem SZENTSÉG,
amely Isten népének, az Egyháznak tagjává tesz és eltörli a
Krisztust követő ember múltjának hiányosságait (bűneit) és
megadja a Jézus Krisztushoz való hasonlóság ajándékát, amit
Megszentelő Kegyelemnek nevezünk.
A víz a földi élet elemi feltétele az ember és minden élőlény számára. De a
tisztálkodásnak és a tisztaságnak is eszköze. Lelki értelemben pedig a lelki tisztaságnak,
az Istenhez való tartozásnak a JELE.
És mi az új évben elindulunk egy új úton, lelkileg is megújulva, hogy valóban
hasonlóak legyünk ahhoz, aki számunkra ÖRÖK ÚT, ÖRÖK IGAZSÁG ÉS ÖRÖK
ÉLET. A farsangi időszak, Vízkereszttől - Hamvazószerdáig ne csak a farsangi bálok és
karneválok fontosságát jelentse számunkra, hanem azt, hogy Isten szent színe előtt
őszintén és imádkozó lélekkel folytatjuk földi zarándokutunkat. Újjászületve vízből- és
Szentlélekből kérjük Istent, hogy amint Szeretett Fiában "bennünk is teljék kedve" és az
évről-évre véget érő farsangok és nagyböjtök után így jussunk el az örök húsvétra, mint
Mennyei Atyánk szeretett gyermekei. Imádkozzunk, hogy Jézushoz hasonlóan mi is
tudjuk teljesíteni Isten akaratát. A m e n.
SZENT HILÁRIUSZ (VIDOR) - Január 13-án, szerdán ünnepeljük Szent Hiláriusz
(Vidor) püspök és egyháztanító napját. A Biblia olvasásának hatására felnőttkorban tért
meg. Városának, Poitiers-nek püspökévé választották. Egybefoglalta az ariánusok elleni
döntéseket. Kis-ázsiai száműzetése alatt tanulmányozta a keleti teológusok
gondolatvilágát. Visszatérve még elszántabban védelmezte a hitet, és mindent megtett
az ariánusok megtérítéséért. Ezért Nyugat Atanázának nevezték. Számos,
jeles írásműve maradt fenn. Legjelentősebb a Zsoltárok magyarázata,
számos himnuszát és szentírás-magyarázatát ismerjük. A keleti és a
nyugati keresztény gondolkodásmód igazi jeles képviselője. Számunkra is
megszívlelendő egyik gondolata: „Jól tudom, Atyám, mindenható
Istenem, hogy életem legfőbb kötelességeként azzal tartozom neked, hogy
minden szavam és gondolatom téged dicsőítsen.” 367-ben halt meg.
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Date/Nap

Idő/Time

Jan 10

10:00AM

Jan 17

10:00AM

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Templomunk betegeiért
Steven Varga

Varga Mihály és Családja

Válaszos zsoltár: Áldja meg Isten az ő népét:
adjon neki békességet.
Énekek: 43,122, 39, 32, 142, 306, 285.
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!

PARISH COLLECTIONS
Jan. 3rd 10:00 AM Mass:$ 409.00
Xmas offering: $185.00
Latin America coll.:$59.00
7:00 PM Mass:$ 545.00
Please support your Parish!
May God bless your generosity!

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 Károly, Joseph Toth,
Mrs. Maureen Simonyi, Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József,
Neubauer Jószef, Babochay András, Jurasits Mária, Krémer Klára,
Szabó Terike, Mákos Anna .

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.
+ Next Sunday, January 17tt, Mass
will be ofered for Steven Varga, then
everyone is for lunch, offered by his
family.
+ The 2016 donation envelopes are
ready for pick up in the Elisabeth
Hall.
+ 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.
+On February 6th, there will be
mass at 6 PM, folowed by the traditional Mardi Gras dinner and bal.
+ We ask that if anyone has changed
their address or phone number, please
notify the office.
+ To learn more about our events,

HIRDETÉSEK
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt. Mindenkit szeretettel hívunk a
közös imádságra.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a
Szentmise előtt!
+ Január 17. - A Szentmise Steven Varga emlékére lesz. Mise után szeretettel hívnak
mindenkit ebédre.
+ Imádkozzunk Babochaz András és Mákos
Anna mielőbbi felgyógyulásáért.
+ A 2016-os borítékokat a Szent Erzsébet
teremben felvehetik a kedves hívek.
+ Házszentelésre kérjük jelentkezzenek Maciej
atyánál, vagy az irodában.
+Február 6-án lesz a templomunk Farsangi
bálja, 6 órakor szentmise, mise után pedig finom vacsora, tánc és jelmez verseny.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodában.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org

Szomorúan tudatjuk, hogy közismert opera énekesnő, magántanár,
D'Albert-Mátyás Mária megtért Teremtőjéhez. Mária férjével, Károllyal
együtt hűséges támogatója volt templomunknak. Őszinte részvétünket fejezzük
ki férjének, rokonoknak. Isten nyugosztaljon Mária! R.I.P.
This year, we will have first
communion at our church.
Fr. Skerl Alfons, from Holy
Trinity Hungarian Church
in East Chicago Indiana,
will be preparing the children.
He asks that all of the interested
parents come to the informational meeting with
thei child, this Sunday, January 10th after
mass , where he will discuss details with all.

Az év folyamán elsőáldozás lesz
templomunkban. A gyerekek
felkészítését Skerl Alfons atya
vállalta el. Az atya kér minden
kedves érdeklődő szülőt, hogy most
vasárnap, január 10-én mise után
jöjjön el gyerekével egy
tájékoztatóra, ahol személyesen
szeretné meg beszélni a részleteket.

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport
időpontjai 2015. őszi/téli félévre:
Március : 12 ; 26.
Január : 16 ; 23.
Április : 09 ; 23 ; 30.
Február : 13 ; 27.
Május : 01 - Anyák napja
Február : 06 - FARSANGI BÁL, SZÁNKOZÁS: 21
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 requested date.
+ On January 30th, the Hungarian Club
will have their Annual Charity Ball.
Everybody is welcomed to attend the
event.
+ If you would like to know more about
Hungarian events taking place in our
area, please visit:
chicagohungarians.com for more information.

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 Templomot.
+Január 30-án van Magyar Kluk hagyomános Gála Bálja. Mindenkit szeretettel várnak.
+ Ha szeretne tudni a városunkban történő
magyar eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web oldalon
mindenezekről tájékozódhat.

Extramural Consular Days in Chicago,Illinois (January 29-30, 2016)

The Consulate General of Hungary in New York and the Consulate General
of Hungary in Chicago are organizing extramural consular days in Chicago,
Illinois from 29th to 30th of January 2016.
The primary task of the consular days is to bring the simplified naturalization
process and the possibilities provided by the “Magyary Simplification Program”, by overcoming distances closer to those US citizens of Hungarian origin whose interests have been raised.
The simplified naturalization process means a solution first of all to those
citizens of Hungarian origin who or whose ascendants lost Hungarian citizenship for
any reason (territories detached from Hungary, deprivation of citizenship etc.).
Visitors can ask for information about other issues beyond simplified naturalization
process.
Norridge Hungarian Reformed Church, 8260 W Foster Ave, Norridge, IL 60706
You must reserve appointments on: 212-660-7902 , 212-660-7918 and 212-752-0661
hucons.NYF@mfa.gov.hu , zskiraly@mfa.gov.hu , vsass@mfa.gov.hu, bozsvari@mfa.gov.hu, idoczi@mfa.gov.hu

