
Az Élet Igéje - 2012. január 
       A világ nagy részén idén január 15. és 22. között 
tartják az imahetet a keresztények egységéért, más he-
lyeken pünkösdre teszik ezt az alkalmat. A 2012. évi 
imahétre kiválasztott mottó Pál apostol korintusiakhoz írt leveléből való: „Mindannyian 
elváltozunk Urunk Jézus Krisztus győzelme által”. (1Kor 15,51-58) Az e havi Életige a 
kolosszeiekhez írt levél 3,1 verséhez kapcsolódik.  
         „Ha tehát föltámadtatok Krisztussal, azt keressétek, ami odafönn van, ahol 
Krisztus ül az Isten jobbján.” (Kol 3,1)  
     Ezeket a szavakat szent Pál a kolosszei közösséghez intézte. Arról beszél, hogy lé-
tezik egy olyan világ, ahol igazi szeretet, teljes közösség, igazságosság, béke, szentség 
és öröm uralkodik, ahová a bűn és a romlás nem férkőzhet be többé; olyan világ, ahol az 
Atya akarata tökéletesen teljesül. Az a világ, ahová Jézus tartozik. Az a világ, amelyet Ő 
nyitott meg előttünk feltámadásával, miután átélte a szenvedés kemény próbatételét. 
         „Ha tehát föltámadtatok Krisztussal, azt keressétek, ami odafönn van, ahol 
Krisztus ül az Isten jobbján.” 
       Nemcsak meg vagyunk hívva Krisztus világába – mondja szent Pál –, hanem már 
most is benne élünk. Hitünk azt tanítja, hogy a keresztséggel már Krisztusba épülünk, 
így részesedünk életében, ajándékaiban, örökségében, győzelmében a bűn és a rossz 
hatalma felett, hiszen vele együtt mi is feltámadtunk. 
A megszentelődött lelkektől eltérően, akik már elérték a célt, a mi részvételünk Krisztus 
világában még nem nyilvánvaló és nem teljes, főleg nem állandó és végleges. Mindad-
dig, amíg ezen a földön élünk, ezernyi veszélynek, nehézségnek és kísértésnek vagyunk 
kitéve, amelyek megingathatnak, lefékezhetnek, sőt hamis célok felé téríthetnek. 
          „Ha tehát föltámadtatok Krisztussal, azt keressétek, ami odafönn van, ahol 
Krisztus ül az Isten jobbján.” 
      Érthető tehát az apostol buzdítása: „azt keressétek, ami odafönn van”, azaz próbálja-
tok már most kilépni ebből a világból, nem fizikailag, hanem lelkileg: hagyjátok el a 
világ szokásait és szenvedélyeit, hogy minden helyzetben Jézus gondolatai és érzései 
vezethessenek titeket. 
Az „ami odafönn van” ugyanis a mennyek országának törvényét jelenti, amelyet Jézus 
hozott a földre, és azt szeretné, ha már mostantól megvalósítanánk. 
          „Ha tehát föltámadtatok Krisztussal, azt keressétek, ami odafönn van, ahol 
Krisztus ül az Isten jobbján.” 
     Hogyan éljük tehát ezt az igét? 
Úgy, hogy nem elégszünk meg egy átlagos, középszerű, megalkuvásokkal teli élettel, 
hanem átalakítjuk Krisztus törvényei szerint, Isten kegyelmének segítségével. 
Arra ösztönöz, hogy életünkkel tegyünk tanúságot környezetünkben az értékekről, 
amelyeket Jézus hozott a földre, mint pl. az egyetértés, a béke, a testvérek szolgálata, a 
megértés és megbocsátás, a becsületesség, az igazságosság, a kifogástalan munka, a 
hűség, a tisztaság, az élet tiszteletben tartása és így tovább. 
Ebből is látható, hogy ez a program olyan sok lehetőséget rejt magában, mint maga az 
élet. De hogy a sokféleség miatt ne maradjunk bizonytalanságban, valósítsuk meg ebben 
a hónapban Jézusnak azt a törvényét, amely lényegében összefoglalja az összes többit: 
vegyük észre minden testvérben Krisztust, és szolgáljuk őt! Talán nem ezt fogják majd 
rajtunk számon kérni életünk végén? 
                                                                                                                   Chiara Lubich 

Válaszos zsoltár: Utaidat mutasd meg nékem,  én Uram, Istenem!  

Énekek: 222, 127, 142, 150, 144, 306, 191.    
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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, Jenö Katona. 

JANUÁR 22 - ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP 

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

JAN 22 10:00 AM 
 Szülőkért                         Stetz Család  

        Kolonits György                     Kolonits Olga 

JAN 29 10:00 AM  

Shishman Hedda              Pongrácz Cilike 

Édesanyáért, Nagymamáért                Kolos Alíz,  

                                                          Göndöcs  Alíz és Rita             

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  

January 15th : $ 594.00                                 

Latin America collection : $ 123.00 



           ANNOUNCEMENTS  
+Fr. Sandor  is on vacation and 

we welcome again Fr. Adam, who 

will celebrate mass for us. For 

any problems and needs, call the 

office and leave a message. 

+The 2012 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 of-

fice and update  it. 

+Those who wish to have their 

homes blessed in the new year, 

please stop by the office or con-

tact Fr. Sándor to  schedule  a 

convenient time. 
+On February 5th, our Vicari- 

ate Bishop, Bishop Alberto 

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. There will 

be a breakfast after Mass. 

+On Febr. 5, 12,19 is the begin-

ning of the Annual Catholic Ap-

peal collection. 

+On February 18, 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 

numbers to please notify the of-

fice. 

 
 
 

 HIRDETÉSEK  
+Sándor atya szabadságon van, így a mai Szent-

misét, Ádám atya mutatja be a híveknek. Szeretet-

tel köszöntjük  Ádám atyát, Isten hozta körünk-

ben! Bármiféle dologgal kérjük hívják az irodát, 

vagy hagyjanak üzenetet és visszahívuk önöket. 

+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. 

+Sándor atya 2012 évben házszentelésre indult, aki 

szeretné ezt igénybe venni,jelentkezzen az 

irodában, vagy hívja a templomot.  

+Sajnálattal közöljük a kedves hívekkel, hogy 

egyenlőre nem hazsnálhatjuk a nagy parkoló he-

lyet. Köszönjük megértésüket és továbbra is várjuk 

Önöket a vasárnapi Szentmisére. 

+ Február 5 Kerületünk új püspöke, Bishop Al-

berto 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 magyar- 

ságát a 10 órai Szentmisére.Szentmise után reg-

gelire hívjuk a kedves híveket. 

+Február 5,12, 19   Annual Catholic Appeal 

gyűjtés. 

+Február 18-án lesz a templomunk Farsangi 

bálja,  6 orakor szentmise, mise után pedig 

finom vacsora, tánc és jelmez verseny.  

+ Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy ismerőse 

beteg és szeretnék, hogy Sándor atya megláto-

gassa, jelentsék be az irodában, vagy hívják a 

Templomot.  

+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 

megváltozott, jelentse be az irodába. 

+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. 

 +To see more about events  at our church,  

visit our website at      

www.stephenchurch.org 

 

OUR HUNGARIAN COMMUNITY 

AND HERITAGE 
+ On Jan 28th, 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 

+Kérjük a híveket, hogy a mozgáskor-

látozásra kijelölt helyet hagyják szabadon 

azok számára, akik jogosultak erre. Il-

legálisan használt mozgássérült papír az 

új törvény szerint $500.00 büntetéssel jár. 

Legyünk tekintettel felebarátainkra, akik 

rászorulnak a Templom előtt kijelölt 4 

parkoló helyre. Köszönjük megértésüket 

és együttműködésüket!  

+Templomunk  eseményeit és a fényké-

peket megtekinthetik: 

www.stephenchurch.org 

 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS  

MAGYARSÁGUNK 

+Jan.28-én van Magyar Klub 

hagyomános  Gála Bálja. Mindenkit 

szeretettel várnak. 

+Ha szeretne tudni a városunkban történő 

magyar eseményekről, programokról, a 

www.chicagohungarians.com web 

oldalon mindenezekről tájékozódhat. 

 

KONZULI FOGADÓNAPOK  
A konzuli napok programja: 

január 27, délután 12:00 és 6:00 óra között 

január 28, délután 2.00  és 4:00 óra között 

január 29, délután 2:00 és 6:00 óra között 

Helyszín:  Norridge-i Magyar Református 

Templom,  8260 West Foster Avenue, Nor-

ridge, IL 60706 

 Idõpontokat a következõktõl lehet kérni,  

Bokor Erika: #847-825-1950  

Stétz Andrea:  andreastetz@hotmail.com  

               Imádság az ökumenikus imahéten  
Szerető és kegyelmes Istenünk! Taníts bennünket a békességedben való 

részesedés örömére. Tölts el bennünket Szentlelkeddel, hogy az ellen-

ségeskedés falait lerombolhassuk, mert ezek elválasztanak egymástól. 

A mi Békességünk, a feltámadott Krisztus segítsen, hogy minden me-

gosztottságot legyőzzünk és egyesítsen bennünket Isten családja tag-

jaiként. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt, akié - az Atyával és Szentlé-

lekkel együtt - minden tisztelet, és dicsőség, és a föld teljessége. 

       

http://www.stephenchurch.org
http://www.stephenchurch.org/
http://groups.yahoo.com/group/chicagohungarians/post?postID=Q_KH4q5_eFNxcD2LWkkDImiNmJCvATTNcVevJL8e4_0YHWC8tGgvI8OR09VsjLBzBER9Uoq8jmi2vN1bZHbk

