
Újévi gondolatok! 

  

Miután Isten irgalmas jóvoltából a 2o11-es évet magunk mögött tudjuk, 

koncentráljunk az előttünk álló esztendőre, melyet az Isten-anya, 

Mária oltalma alatt kezdünk. 

  

Mária a keresztény tökéletesség és erények drága kertje.Isten páratlan 

bőségben harmatozta Rá kegyelmét, amit Mária tovább adott nekünk. 

Mai napig csodáljuk Mária erényeit és a benne müködő isteni kegyelmet, 

és úgy érezzük - képtelenek vagyunk betelni ezzel az ajándékkal : az 

Isten szeretettel, a hittel, a bizalommal, az odaadással, az 

alázattal, a hüséggel, az állandó szolgálat-készséggel. 

  

Igy lesz Mária anyánk a szentség útján, amit mi szeretnénk szüntelen 

utánozni. mint Mária gyermekei. Ő vezet át bennünket az élet 

megpróbátatásain és az útvesztőkön, hogy el ne tévedjünk, hanem célba 

jussunk. A célbajutás pedig nem más, mint az Istennel való "végső" 

találkozás. 

  

Újév kezdetén ébresszük fel lelkünkben Mária iránti bizodalmunkat, 

hogy segitőnk lesz ebben az évben a cél felé vezető uton és átsegit az 

"élet tengerén és bajain". Ő még senkit sem hagyott cserben, aki Hözzá 

fohászkodott és általa kérte Szent Fia irgalmas szeretét és oltalmát. 

  

Számunkra a BUÉK igazán azt jelenti, hogy teljes szivünkkkel és 

akaratunkkal Mária oltalmára ahayatkozunk, Aki képes Fiánál 

közbenjárni és rajtunk segiteni. 

  

Áldott, békés, nyugodt és reményteljez Újévet kivánok minden Kedves 

Testvéremnek! 

DECEMBER 31 - HÁLAADÓ MISE  

Válaszos zsoltár:  Kérő szavunk hozzád száll, hiveidet hallgasd meg! 
Énekek: 37, 21, 25, 23, 32, Csendes éj..., 276/A, 306, 41  
 

 JANUÁR 1 - ÚJ ÉV NAPJA 

Válaszos zsoltár: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket!  

Énekek:  39, 21, 19, 29, 32, 275, 306, 41 
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2012. JANUÁR 1     SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA     

BOLDOG   ÚJÉVET KIVÁNUNK!  

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

DEC 31 6:00 PM 
HÁLAADÓ SZENTMISE  / SZILVESZTER    

Templomunk élő és elhunyt hiveiért  

JAN 1 10:00 AM  
          SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA  

Szeretteimért                                               Mocsán Ilike 

Margó Skibidiuszky                   Henning Család és Mocsán Ilike 

JAN 8 10:00 AM 
VíZKERESZT           

id. Megyeri József                                                    Megyeri család  

Lassu Gábor                                          Lassu Katalin és Boldizsár  

MISSION  STATEMENT 
St. Stephen King of Hungary Church serves the spiritual 
needs of all Catholics in our neighborhood, regardless of eth-
nicity, and also welcome all Hungarians who want to pray in 
their language and keep their cultural traditions alive! 

PARISH   

COLLECTION  

December 25th: $ 541.00                                 

Xmas offering: $ 3,637.00 

Xmas Flowers: $ 78.00 



           ANNOUNCEMENTS  
+Thank you for all the Christmas 

flower offerings. Your donations 

helped decorate the church for the 

holidays. 

 + There will be a Parish Council 

Meeting on Jan 8th after breakfast.   

+ There will be a breakfast after 

Mass on January 15th. 

+The 2012 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 

update  it. 

+Those who wish to have their 

homes blessed in the new year, 

please stop by the office or contact 

Fr. Sándor to  schedule  a conven-

ient time. 

+We ask that if anyone has 

changed their address or phone 

numbers to please notify the of-

fice. 
+ On Feb 5th, our Vicariate 
Bishop, Bishop Rojas, will visit us 
and celebrate Mass at our Church.  
We invite all Hungarian 
organizations to attend as well as 
the Hungarian School and the 
Scouts.  Mass is at 10 am followed 
by a celebratory luncheon. 

 HIRDETÉSEK  

+Köszönjük  virágadományukat, mellyel ünnepé-

lyessé tették templomunkat a karácsonyi ünnepe-

kre.  

+Jan.8 Reggelire hívjuk a kedves híveket. Reggeli 

után EGYHÁZTANÁCS gyűlés lesz, kérjük a 

tagok pontos megjelenését.  

+Jan. 15  Szentmise után reggeli.  

+Sándor atya 2012 januárjában házszentelésre in-

dul, aki szeretné ezt igénybe venni,jelentkezzen az 

irodában, vagy hívja a templomot.  

+A 2012-es borítékokat az Erzsébet teremben 

felvehetik a kedves hívek. Vigyék el ismerő-

seiknek is,ezzel is postaköltséget spórolunk meg. 

Esetleges címváltozást kérjük jelentsék be az 

irodába. 

+Kérjük a híveket, hogy a mozgáskorlátozásra ki-

jelölt helyet hagyják szabadon azok számára, akik 

jogosultak erre. Illegálisan használt mozgássérült 

papír az új törvény szerint $500.00 büntetéssel jár. 

Legyünk tekintettel felebarátainkra, akik rászorul-

nak a Templom előtt kijelölt 4 parkoló helyre. 

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!  

+ Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy ismerőse 

beteg és szeretnék, hogy Sándor atya megláto-

gassa, jelentsék be az irodában, vagy hívják a 

Templomot.  

+ Február 5 Kerületünk új püspöke, Bishop 

Rojas ezen a vasárnapon meglátogatja Tem-

plomunkat.  Ezúttal hívjuk a Chicago-i Magyar 

Egyesületeket, a Magyar Iskola és Cserkészet 

fiataljait és a kedves szülőket, Chicago mag-

yarságát a 10 órai Szentmisére és az ünnepi 

ebédre.  

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, Klapka Mihály, Baksay 

István, Jurasits János, Vajda Rudi, Butkovich Adél, Boesze János, 

Szabó Ilonka, Saller Márta, Molnár János. 

+ We would ask our parishioners to 

please be considerate of others when 

parking in front of our church in the 

handicapped space, ensuring that older 

parishioners with proper permit would 

get priority. 

+Minkó Erzsébet is looking for work, 

would care for elderly.She could be 

reached at 630-450-4356. 
+Veneda Leda is offering baby sitter 
service.Those interested, please call # 
708-545-1572. 

 +To see more about events  at our 

church,  visit our website at      

www.stephenchurch.org 
 

 

OUR HUNGARIAN COMMUNITY 

AND HERITAGE 

 

+To all those who would like to  rent the 

Mindszenty Hall for  private events, we 

ask you to stop by the office with at 

least  three weeks before the requested 

date. 

+If you would like to know more about 

Hungarian events taking place in our 

area, please visit  chicagohungari-

+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefon-

száma megváltozott, jelentse be az irodába. 

+Minkó Erzsébet munkát keres. Szívesen vál-

lal "idős" gondozást.Tel.száma: 630-450-4356. 

+Veneda Leda gyermek-gondozást (baby sit-

ter) vállal. Tel. 708-545-1572. Ha valakinek 

szüksége lenne gyerek-gondozóra, keressék 

ezen a számon. (magyarul és angolul beszél  

+Templomunk  eseményeit és a fényképeket 

megtekinthetik: www.stephenchurch.org 

 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 

+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, 

MAGÁN  SZEMÉLYEK  FIGYELMÉBE!   

Aki szeretné Templomunk Mindszenti termét 

rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze 

szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt 

templomunk irodájában, vagy hívja a Templo-

mot.. 

+Ha szeretne tudni a városunkban történő 

magyar eseményekről, programokról, a 

www.chicagohungarians.com web oldalon 

mindenezekről tájékozódhat 

Virág adomány: Kovács Irén  Kovács Antal 

emlékére   

Kim Ellis &Frankie Pegg - Czike Eszter em-

lékére  

http://www.stephenchurch.org
http://www.stephenchurch.org/

