ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCHKeresztelő Szent János úgy mutatja be az Üdvözitőt, mint aki nagyobb nála
SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
és valóban Isten Fia. Hármas tanúságot tesz Krisztusról: 1.Ő az Isten Báránya,
akinek isteni hatalma van a bűnök megbocsátására, vagyis Ő a Megváltó.
2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
2.Közvetiti a Szentlelket a benne hivőknek a Keresztségben. 3.Ő Isten
Telephone: (773) 486-1896
Választottja: Isten Szeretett Fia.
(773) 486-1902
Jánoshoz hasonlóan nekünk is tanúságot kell tennünk Krisztusról. Karác- Fax:
Email: st.stephen@freemail.hu
sonykor a lelkünkbe befogadott Isten-Gyermeket el kell vinnünk embertársainknak, emWeb: http://stephenchurch.org
bertársainkat pedig Jézushoz kell vezetnünk. Legyünk mi is JELEK és CSILLAGOK, ha
kell BÖLCSEK és KERESZTELŐ JÁNOSOK: akik másokat is Jézushoz vezetnek. (Jn
Administrator: Rev. Michael Knotek
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
1,35-42). Az Új Esztendőben megújult lélekkel, életmódunkat is bátran megváltoztatva,
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
kérjük Isten áldását, hogy összefogva és ezáltal erőssé válva érezzük azt, hogy felelősek
Organist: Mr. Imre Olajos
vagyunk egymásért!
És érezzük azt is, hogy a keresztények-egységéért kezdődő ökumenikus imahetünkben
JANUÁR 15 -ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
minden keresztény felelős minden keresztényért! Imádkozzunk egymásért: "Őrizd meg
Urunk Egyházadat a Te isteni szándékod szerint békében és add meg teljes egységét, hogy
Miseszándék/Intention
Kéri/Requested By
Idő/Time
valóban EGYHÁZ legyünk és az is maradjunk!" És amikor ökumenikus imahetünk befeje- Nap/Day
ződik, az egységre való törekvéseink-, imáink- és munkáink ne érjenek véget, folytassuk év
Pongrácz Cilike
Jan 15 10:00AM István bátyám 80. születésnapjára
elején megkezdett munkánkat Isten nagyobb dicsőségére- és embertársaink lelki üdvösségére. Egymásra jobban odafigyelve, legyünk XXI. századi apostolai a krisztusi út
hirdetésének, méltó követői Jézus Krisztusnak, aki mindannyiunkat meghivott véget nem
Jan 22 10:00AM
Dr. Szémán Sándor
Katona Marika
érő közösségébe, örök országába.
Továbbra is kérjük imáinkban: "Urunk Jézus Krisztus, Te békességet adtál nekünk apostolaidon keresztül, a Te isteni-békédet. Kérünk "LEGYEN BÉKESSÉG KÖZTÜNK MIN- Válaszos zsoltár: Íme, eljövök, Uram,
DENKOR!" A m e n.

2017

TESTVÉREINK, A SZENTEK
Január 17-e Szent Antal apát emléknapja. Az egyiptomi szerzetesség atyja, Remete
Szent Pál jó barátja. Mindenét szétosztva a sivatagba vonult vezekelni. Tanítványok
gyűltek köréje, így lett a szervezett remeteélet pátriár-kája. Életrajza századokon át volt a
tökéletességre törekvők vezérkönyve. + 356.
Január 18-án Árpád-házi Szent Margit szűz ünnepe. Apja IV. Béla volt, a tartárjárás és
újjáépítés királya. Margit Domonkos-rendi apáca lett, apja kívánságára sem hagyta el a
kolostort, ahol vezeklésben és szeretet-szolgálatban emésztette föl magát, mint élő áldozat
a szenvedő magyar nemzetért. A ma róla elnevezett szigeten élt és halt meg, ezért
Budapest védőszentje. + 1270.
Január 20-a Szent Fábián pápa és vértanú ünnepe az Egyházban (+ 250). 236-tól Róma
püspöke, a Callixtus-féle katakombákban temették el. – Ugyanezen a napon ünnepeljük
Szent Sebestyén vértanút. A császár szolgálatában állt, mint katonatiszt, hitéért
vértanúhalált szenvedett, nyilakkal átverve szokták ábrázolni. A Via Appia mellett
nyugszik. + 288.
Január 21-én Szent Ágnes szűz és vértanú napját ünne-peljük. Róma egyik legtiszteltebb
vértanú szentje (+ 304 körül). Gazdag család gyermeke, alig 13 évesen lett a tisztaság
vértanúja. A gyenge Ágnes megszégyenítette a világ erőseit. Az ünnepén megáldott
bárányok gyapjújából készül a pallium, amelyet Szent Péter sírjára helyeznek először, s
innen adományozza a pápa egyes püspököknek. A pallium kifejezi a közösséget Péterrel és
mindenkori utódjával.

hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.

Énekek: 222, 222 5-6, 142, 150, 144, 306, 191.
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
January 8th: $ 645.00
Xmas collection:$ 160.00

Please support your Parish!
May God bless your generosity!

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and friends of
parishio-ners who are sick and in need of God’s healing grace: Baksay István, Vajda Rudi, Mátyás Károly, Joseph Toth, Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz
József, Neubauer Jószef, Babochay András, Jurasits Mária, Krémer Klára, Szabó
Terike, Mákos Anna, Vajda Annus.

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.
+ Today, January 15, after mass we
welcome our parishioners for breakfast.
+ On January 22, after mass we welcome our parishioners for breakfast.
+ On January 28th, the Hungarian
Club will have their Annual Charity
Ball. Everybody is welcomed to attend
the event.
+ On January 29, at mass we have a
second collection for the Church in
Latin America.
+ 2017 envelopes are available in St.
Elizabeth Hall.
+ Please report any changes in address
or phone number to the office.
+ Sunday mass intentions for our
loved ones can be requested in the office.
+ To learn more about our events, visit
www.stephenchurch.org.
+ For those parishioners who cannot
attend mass regularly, at GiveCentral.org, donations could be offered to
our church and to St. Stephen Hungarian School, as a one time or periodically, with a credit card or from a bank
account.

HIRDETÉSEK
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap
a Szentmise előtt 9:30-kor. Imádkozzunk
együtt a Szentmise előtt, kérjük közbenjárását, segítségét családunkra, mindennapi
életünkre.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a
Szentmise előtt!
+ Ma, Január 15, Szentmise után reggelire
hívjuk a kedves híveket.
+ Január 22 - Reggeli lesz a megjelenteknek.
+ Január 28 - Magyar Klub évi nagy bálja,
melyre szeretettel hívnak mindenkit.
+ Január 29, a Szentmisén 2. gyűjtés lesz a
Latin Amerika-i templomok javára. Szentmise után süteménnyel és kávéval várjuk a
híveket.
+ Erzsébet teremben felvehetőek a 2017-es
évi boritékok.
+ 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
+ Azok részére akik ritkábban tudnak
templomba járni, de szívűkön viselik a
templomunk sorsát, lehetőség van
adományozni templomunk és az Szt. István
Magyar Iskola részére a GiveCentral.org
web oldalon, hitel kártyáról vagy bank
számláról, egyszeri vagy rendszeres
adományokat ajánlani.

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport
tanítási dátumok: Január 28, Február 11 , Február 19 - Szánkozás,
Március 11 és 25, Április 8 és 22, Május 6 és 13.

Dear Parishioners,
Sometimes I worry about where we are headed as a society. People don't
seem to be focused on the right things anymore and God no longer seems important to people. They are giving their allegiance to movie stars, musicians,
politicians and sometimes even to religious leaders. But what about their allegiance to God? The gospel today reminds us of that famous statement John
the Baptist made when he first met Jesus face to face, "Behold, the Lamb of
God, who takes away the sin of the world." John must have been experiencing a variety of
emotions when he made this proclamation. Finally, after a life of preparing himself, his
family, his friends and even perfect strangers to meet the Messiah, the Messiah is standing
right in front of him. He must have been relieved, exhilarated, joyous and peace-filled all
at the same time. John the Baptist had been fanatically running around for years telling
people "The time is coming!" Now the time had come.
Indeed, now our time has come as well. We are not just re-visiting history when we
read the gospel. Scripture is called "the living Word" because indeed it is alive and it animates our souls, our minds, our bodies and our hearts. As we recall Jesus standing right in
front of John the Baptist we realize Jesus is now standing right before each one of us. He
has been since the day we were baptized. John the Baptist greeted Jesus by stating, "Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world." I encourage you to
bring this scene to meditation this week. Imagine Jesus standing right in front of you.
What do you have to say to him? Spend some time praying about your relationship with
Jesus. Whatever comes to you in meditation, write it down and put it in a prominent place
in your home. Every time you see it be reminded that Jesus is very much alive and present
to you.
In the days to come let us keep our focus on Jesus standing right before us. Let no one
or no thing distract us from the glory of Jesus. Let the Holy Spirit guide us to listen more
to Jesus than to anyone else!
In God's love,
Father Michael Knotek
ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2017
"Megbékélés; Krisztus szorongató szeretete"(2 Kor 5, 14-20)
A 2017. évben az ökumenikus imahetet január 15-22. között tartjuk, amelynek
alapgondolata: „Megbékélés; Krisztus szorongató szeretete” (2 Kor 5,14-20). Legyen ez az
imahét a krisztushívők egységének erősítője, Jézus Krisztusba vetett hitünk kifejezője és
hatékony tanúságtétel a világ előtt.
Száz évvel ezelőtt, Skóciában vált hagyománnyá, hogy januárban egymás
templomában imádkoznak a felekezetek. Az ökumenikus nemzetközi imahét a keresztény
egyházak világszerte közös imahete, amelyet évről évre januárban rendeznek meg. Először
Paul Wattson, anglikán pap 1908 januárjában hívta imanyolcadra a keresztény hitű
embereket, felekezeti hovatartozástól függetlenül. Hatvan évvel később az Egyházak
Ökumenikus Ta-nácsa és a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa közösen adott ki
imaszövegeket erre az oktávra (nyolc napra), ezzel is támogatandó az ökumenikus
törekvéseket.

