
 

 

 BOLDOG ÚJ ÉVET! 

HAPPY NEW YEAR! 

Szűz Mária, Isten anyja 
            OLVASMÁNY Mózes negyedik könyvéből 

       Így szólt az Úr Mózeshez:  „Mondd meg Áron főpapnak és fiainak, a papoknak: 

Így áldjátok meg Izrael fiait, ezekkel a szavakkal: 

      Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád 

jóságos! Fordítsa feléd arcát az Úr, és szerezzen neked üdvösséget! 

Hívják le Izrael fiaira a nevemet, és én megáldom őket.”  

     Ez az Isten igéje. 

           SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből 

     Testvéreim! Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól 

született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény 

szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük. 

Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte Fiának Lelkét, aki ezt kiáltja: 

„Abba! Atyám!” 

  Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is.    

Ez az Isten igéje. 

            ALLELUJA 
      Sok ízben szólt prófétái által az ősatyákhoz egykor az Isten:  végül a beteljesedés 

napjaiban Fia által szólt hozzánk.  

          † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

      A pásztorok sietve elindultak, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő 

Kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyer-

mekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe 

véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dic-

sérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint 

(az angyalok) előre megmondták nekik. 

     Azután eltelt nyolc nap, és körülmetélték a Gyermeket. A Jézus nevet adták neki, 

mert így nevezte őt az angyal, mielőtt még anyja méhében megfogant volna. 

       Ezek az evangélium igéi. 

 

 

Énekek számai:  39, 21, 29, 25, 32, 19, 306, 41.  

VÁLASZOS ZSOLTÁR:  

                         Könyörüljön rajtunk az Isten,   
                         és áldjon meg minket.  
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 JÁNUÁR 1 - SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA  
THE BLESSED VIRGIN MARY, THE MOTHER OF GOD  

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and 

friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace:  

Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Bajzek Erzsébet, Radics Géza. 
 

PARISH  COLLECTIONS  
December 25th coll.: $  3,059.00 
Christmas flower coll.: $  280.00 

Vigil light:$ 48.00 
      Isten fizesse meg templom  

tagjaink nagylelkű adományát! 
May God bless your generosity!                           

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! 

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

Jan 1 10:00AM Templomunkért, híveinkért / Our church and Parishioners  

Jan 8 10:00AM 
Domokos Mária                                               Tamás Ibolya  

Memory of my Mother  



 

 

JÉZUS SZENTSÉGES NEVE - Január 3. 
        Jézus szent nevének segítségül hívása biblikus eredetű imádság. A hívek az Egy-
ház születése óta már gyakorolták, a liturgiában azonban csak a 14. században kezdik 
tisztelni. Sienai Szent Bernardin és tanítványai egész Itáliában és Európa-szerte terjesz-
tik tiszteletét. A 16. században külön liturgikus ünnepet vezetnek be Jézus neve tisztele-
tére. 1530-ban pedig VI. Kelemen pápa engedélyezi a ferenceseknek, hogy Jézus szent 
nevét zsolozsmával is ünnepeljék. 

EPIFÁNIA = MEGJELENÉS 
Január 6. vagy 8. 

        A karácsonyi időszak második nagy ünnepe. Egyike a legrégibb ünnepeinknek, ke-
letről terjedt el az egész Egy-házban. Epifánia szó megjelenést, megnyilvánulást, láto-
gatást jelent. Amikor Krisztus megszületett, akkor Isten bevonult a földi világba, a tör-
ténelembe. Nem azért, hogy belemerüljön, hanem hogy magához emeljen minket.  
Magyarországon és több országban január 6-a parancsolt ünnep. Ezen a napon a hagyo-
mányos vízszentelést is végzik. Ugyancsak ezen a napon vagy az új esztendő első nap-
jaiban kihirdethetők az új év fontosabb ünnepei. Az Egyesült Államokban és Kanadá-
ban január 8-án, vasárnap ünnepeljük Urunk megjelenését. 

 

Elhunyt XVI. Benedek emeritus pápa 
       2022, december 31-én, délelőtt 9 óra 34 perckor  a va-
tikánvárosi Mater Ecclesiae-monostorban 
XVI. BENEDEK,   
ISTEN SZOLGÁINAK SZOLGÁJA 
polgári nevén Joseph Aloisius Ratzinger, aki a bajorországi 
Marktl am Inn-ben született 1927. április 16-án, akit 1951. 
június 29-én áldozópappá, 1977. május 28-án pedig püspökké 
szenteltek, akit 1977. június 27-én bíborossá kreáltak, 
aki 1981. november 25-től pápává-választásáig az egyedül 
üvözítő, apostoli, katolikus, szent hitet, mint a Hittani Kon-
gregáció prefektusa őrizte a modern idők eretnekségei ellen, s 
aki az Anyaszentegyházat, mint Jézus Krisztus 265. földi he-

lytratója a péteri katedráról 2005. április 19-től 2013. február 28-án este 20 óráig kor-
mányozta FÖLDI ZARÁNDOKLÁSÁT BEFEJEZTE  ÉS BELÉPETT A MENNYEI 
LITURGIA ÖRÖK SOKADALMÁBA, HOGY OTT A BÁRÁNY TRÓNJA ELŐTT  A 
BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIÁVAL ÉS AZ ÖSSZES MEGDICSŐÜLT SZENTEK-
KEL EGYÜTT MINDÖRÖKKÉ ÜNNEPELJE A SZENTHÁROMSÁG-EGY ISTEN 
ÖRÖK DICSŐSÉGÉT… 
     Január 5-én, csütörtökön 9.30-kor kezdődik a temetés a Szent Péter téren a Szentatya 
vezetésével. Az emeritus pápa azt kérte, hogy a szertartáson mindent az egyszerűség 
jellemezzen – ahogyan ő maga élt.  
     Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!  

 

 

ANNOUNCEMENTS  
 + We will be praying the rosary 
every Sunday morning at 9:30 
before Mass. All are welcome to 
pray with will be served after 
Mass. 
+ Thank you for all the Christ-

mas flower offerings. Your do-

nations helped decorate the 

church for the holidays. 

+ The 2023 donation envelopes 

are ready to be picked up in the 

Elisabeth Hall.  
+ We ask that if anyone has 
changed their address or phone 
number, please notify the of-
fice. 
+ Sunday mass intentions for 
our loved ones can be re-
quested in the office. 
. 

+ HIRDETÉSEK  
+ Minden vasárnap a mise előtt rózsafűzért imádko-

zunk Égi Édesanyánk tiszteletére. Szeretettel várunk 

mindenkit erre a közös imára. 

+ Köszönet mindazoknak, akik a rossz időjárás el-

lenére eljöttek a templomba Karácsony 

szent ünnepére. Tamás Ferenc orgonajátéka meghitt, 

bensőséges karácsonyi hangulatot 

+Köszönjük virágadományukat, mellyel ünnepélyessé 

tették templomunkat a karácsonyi ünnepekre szolgálta-

tott a kedves híveknek. Köszönjük Feri! 

 + Hálásan köszönjük híveinknek a szegények számára 

gyüjtött ételadományt. Isten fizesse meg! 

+ A 2023-as borítékokat felvehetik a kedves hívek a 

Szt. Erzsébet teremben. 

+ Január 8- Szentmise után sütemény és kávé lesz.  

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma meg-

változott, jelentse be az irodába.  

+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, jelentkez-

zen az irodánál. 

KARÁCSONYI VIRÁGOK:  

 

 

  Memory of                                     Requested by 

 

Adel Butkovich                             Robert Gadbois 

Éva Szeibert, István Szeibert      Eric Szeibert 

Éva, Márta Szeibert 

Hajdu Erszébet                             Hajdu Károly 

Gabriel Soltész                             Gabriella Kellner és Ferenczi Sándor 


