MEGMUTATTA ISTENI HATALMÁT !
Csak a János - Evangéliumban található Jézus első CSODATETELE a "Kánai Menyegző". (Jn 2,1 - 11).
Persze itt nem csak az volt CSODA, hogy a víz borra változott, hanem az is,
hogy az akkori zsidó szokás szerint az egy hétig tartó lakodalomban, a hetedik napon
felkínált bor finomabb ital volt, mint amit addig ittak. Miért? - Mert a CSODA természetfeletti esemény és a természetfeletti mindig felette áll a természetesnek. És ez a
csoda, mint Jézus első csodája, csak a Janos-szerinti evangéliumban van.
A CSODÁLATOS KENYÉRSZAPORITÁS CSODÁJA viszont mind a 4 evangéliumban megtálalható.
Ezzel Jézus elkezdte 3 éves NYILVÁNOS MEGVÁLTOI MÜKÖDÉSÉT:
tanított, betegeket gyógyított- és holtakat feltámasztott, amit szinten CSODÁNAK
nevezünk.
LEGNAGYOBB CSODÁJA, HOGY FELTÁMADT A HALÁLBOL. És ha mi
Vele élünk és halunk, Vele fel is támadunk!
És SAUL a Damaszkuszi - úton már a Feltámadt Üdvözítővel találkozott és lett
PAUL! (Január 25). Az Úr itt is MEGMUTATTA ISTENI HATALMÁT.
Ezért tartjuk a KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉNEK IMAHETÉT január utolsó
hetében és imádkozunk az egységért. (görögül: OKUMENE).
..."Urunk! - Jézus Krisztus! - Őrizd meg Egyházadat szándékod szerint békében
és ADD MEG TELJES EGYSÉGÉT!" Úgy legyen! Á m e n!
Január 24-e Szalézi Szent Ferenc püspök, egyháztanító emléknapja. A megújuló
francia egyház egyik vezéralakja, Genf püspöke. Hitvédő, rendalapító, kora lelkiségének formálója. A katolikus írók pártfogója. Filótea című könyve ma is a legelterjedtebb
lelki könyvek egyike. (+ 1622)
Január 25-e Szent Pál apostol megtérésének ünnepe (Pál-forduló). Saul, a buzgó
farizeus dühösen kereste a keresztényeket. Azt gondolta, helyesen cselekszik, hiszen ott
állt István diakónus megkövezésénél is. Egészen addig, amíg Jézus megszólítja őt a
damaszkuszi úton: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Ezen a ponton pedig új élet
kezdődik, Pál élete Krisztusban. Találkozás a Fel-támadottal. Neki ilyen ember kell,
mint Saul, őt választotta. Három nap múlva visszanyerte látását és megkapta a
Szentlelket, hogy a lelke is látó legyen és tanúságot tegyen Jézusról, az Isten Fiáról. Ő
pedig megmutatta neki, hogy mennyit kell érte szenvednie. Egyre nagyobb erővel
hirdette az evangéliumot, és jelek kísérték útjait. Hitt Jézusban, aki magához ölelte, és
tudta, hogy semmi el nem szakíthatja szeretetétől. A népek apostola, Szent Pál
könyörögjön érettünk, hogy tudjunk élni az evangélium szerint.
Január 26-a Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök emléknapja.
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JANUÁR 20 - ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

JAN 20 10:00AM
JAN 27 10:00AM

Antonovits Arline

Kéri/ Requested By

Férje Antonovits Mihály

Katona Jenő

Koplyay Antónia

Válaszos zsoltár: Hirdessétek minden népnek,

mondjátok el az Úr csodás tetteit.
Énekek: 231-1, 231-5-6, 114, 153, 306, 189.
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 COLLECTION
January 13th:$ 852.00
Xmas offering: $ 230.00
Latin America Collection : $ 55.00
Memory of Klara Russay : $ 335.00

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.

ANNOUNCEMENTS
+We will be praying the rosary every
Sunday morning at 9:30 before Mass.
All are welcome to pray with us.
+Today, there will be a breakfast, then
on January 27th only coffee will be
served to those presents, after the mass.
+Please stop by the office to sign up 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 Elisabeth
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. 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.
+On February 9th, there will be mass
at 5 PM, folowed by the traditional
Mardi Gras dinner and bal.
+To learn more about our events, please
visit our website at
www.stephenchurch.org

HIRDETÉSEK
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt 1/2 10-től. Mindenkit
szeretettel hívunk a közös imádságra.
+Ma, reggelire hivjuk a kedves hiveket,
jövö héten, január 27-én kávé és sütemény
lesz a megjelentek számára.
+A 2012-es év adomány papírjait
adóbevalláshoz, egyéni kérésre kinyomtatjuk.
Kérjük igényüket jelentsék be az irodába.
+János atya 2013 januárjában házszentelni
indul, 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.
+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik elékére. Kérjük jelentkezzenek az
irodában.
+Február 9-én lesz a templomunk
Farsangi bálja, 5 órakor szentmise, mise
után pedig finom vacsora, tánc és jelmez
verseny. Sorsoláshoz ajándék tárgyakat
szivesen elfogadunk.
+Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org

Szt. István Magyar iskola és Óvoda/
Bóbita Népi Tànccsoport időpontok: 2013
Február 2 és 16
Március 2 és 16
Április 13 és 27
Május 4 és 18

OUR HUNGARIAN COMMUNITY AND HERITAGE

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK

+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE! Aki
+If you would like to rent the
szeretné Templomunk Mindszenty termét renMindszenty Hall for private
events, we ask that you stop by the dezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát
office at least three weeks before legalább 3 héttel az esemény előtt templomunk
the requested date.
irodájában, vagy hívja a Templomot.
+ On January 26th, the Hungarian
+A Baptista Templomszeretettel hív és vár minClub will have their Annual Charity denkit az Egyetemes Imahét záró alkalmára, ma
Ball. Everybody is welcomed to
délután 5 órai kezdettel.
attend the event.
+Január 26-án van Magyar Kluk hagyomá-nos
+If you would like to know more
Gála Bálja. Mindenkit szeretettel várnak.
about Hungarian events taking place +Ha szeretne tudni a városunkban történő
in our area, please visit
magyar eseményekről, programokról, a
chicagohungarians.com
www.chicagohungarians.com web oldalon
mindenezekről tájékozódhat.

KONZULI FOGADÓNAPOK
A Magyarország New York-i főkonzulátusa 2013. január 25-től 28-ig újra
kihelyezett konzuli napokat tart Chicagóban. Helyszín: Norridge-i Magyar
Református Templom, 8260 West Foster Avenue, Norridge, IL 60706
Időpontokat a következőktől lehet kérni: NY-i fõkonzulátus: 212-752-0669,
212-752-0661 vagy Hucons.NYF@kum.hu
ÚTLEVÉL ÜGYEKBEN KÖZVETLEN A KÜLKÉPVISELETEN és EMAILBEN KELL EGYEZTETNI, az alábbi címeken: zbencsik@mfa.gov.hu
vsass@mfa.gov.hu, msmid@mfa.gov.hu és a hucons.NYF@mfa.gov.hu
A CSALÁDI BÉKESSÉG TITKAI
Ha égve maradt – kapcsold le
Ha hiányzik – írj neki
Ha kiömlött – töröld fel
Ha kérdez – válaszolj
Ha a földön van – vedd fel
Ha mesél – hallgasd meg
Ha kifogyott – töltsd meg
Ha távol van – hívd fel
Ha piszkos – mosd el
Ha ünnepel – lepd meg
Ha tele van – vidd ki
....
Ha szomorú – öleld át
És soha ne feledd:
Ha fáradt – altasd el
ÖSSZETARTOZTOK!

