ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
A több mint 2000 éve történt "Betlehemi-Csoda" óta emberközeli lett Isten
országa: és annak Jézus Krisztus a megvalósítója. A Vele találkozó ember
feladata, hogy megtérjen és higgyen! (Mt 4,17). A Vele találkozó első
tanítványok is elhagyva munkájukat- és otthagyva halászhálóikat, a Jézus által
mutatott "új-életmódot" választják. (Mt 4,18)
Nekünk is az új évben új életmódot kell változtatnunk és a két meghívott apostolhoz
hasonlóan, mint Krisztus 21.századi apostolainak a Szentlélek által megerősödve
embereket kell "halásznunk" hálóinkkal!
Az evangéliumi tanítás 4 mozzanata: 1.A prófécia szerint Jézus délről visszatér
Gallileába és Kafarnaumba költözik (Mt 12-16) 2.Meghirdeti programját: megadja
igehirdetésének tartalmát (17.vers) 3.Meghivja első 2 apostolát (Mt 4,18-22) és
4.Összefoglalja eddigi tanítását, gyógyítását és sikeres gallileai-megváltói-működését.
(Mt 4,23-25).
Teljesíti megváltói-küldetését: minden népnek -a pogányoknak is- Megváltója- és
hiteles megszólítója, és készen áll a Megváltás-Művének beteljesítésére! Választ vár az
embertől, és nem mindegy, hogy az ember passzív elszenvedője, vagy aktív cselekvője
lesz Isten Kegyelmi Művének! Mert Isten az embermentő idők teljességében vállalta
emberi sorsunkat, és azóta az Isten-nélküli-élettel kísérletező ember előbb-utóbb
önmagának lesz ellensége és kiirtja önmagát az Istentelen- és megrokkant hitű világból!
De a Krisztust követő keresztény ember már itt a földön törekszik megvalósítani
Mestere tanítását- és Isten akaratát: az EGYséget az EGY PÁSZTOR vezetésével, amit
EGYHÁZNAK nevezünk. Ezért nem lehet ökümenikus-imahetünket "befejezni", hanem
folytatnunk kell örök-célunk elnyeréséig, kérve tovább Urunkat- és Mesterünket: "Őrizd
meg Urunk EGYházadat szándékod szerint békében és add meg teljes EGYségét!"
És ahogyan a testvérpár Jakab és János életmódot változtattak és követték az Urat,
hozzájuk hasonlóan nekünk is vállalnunk kell a "megtérést" és vállalnunk kell azt, hogy
munkatársai leszünk annak a Jézus Krisztusnak, aki mindannyiunk Megváltója és haza
vár minket Örök-Országába. A m e n.
TESTVÉREINK, A SZENTEK
Január 24-e Szalézi Szent Ferenc püspök, egyháztanító emléknapja. A megújuló
francia egyház egyik vezér-alakja, 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 Isten kegyelme által megtér a damaszkuszi úton. A keresztények üldözőjéből a
népek apostola, Pál lett.
Január 26-a Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök, január 27-e Merici Szent
Angéla szűz ünnepe.
Január 28-a Aquinói Szent Tamás áldozópap, egyháztanító ünnepe. Nápolyban
tanult, majd Szent Domonkos rendjének tagjaként Párizsban és Kölnben folytatta
tanulmányait. A középkor legtudósabb teológusa, „angyali doktor”, a skolasztika
fejedelme. Egyetemi tanár Párizsban. Filozófiai, teológiai tanítása napjainkig irányadó. Az
Oltáriszentség nagy hittudósa. Főműve a Summa Theologica, ebben a keresztény hitet
tudományos rendszerbe foglalta.
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JANUÁR 22 - ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Jan 22 10:00AM

Miseszándék/Intention

Dr. Szémán Sándor

Jan 29 10:00AM

Kéri/Requested By

Katona Marika

Betegeinkért

Válaszos zsoltár: Világosságom az Isten,

üdvözít engem.
Énekek: 231, 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 COLLECTIONS
January 15th: $ 552.00
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 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 29th -at mass we have a
second collection for the Church in
Latin America. After mass, coffee and
pastries will be served.
+ On February 5th, after mass we welcome our parishioners for breakfast
+ On February 25th, there will be the
traditional Mardi Gras dinner and bal.
+ 2017 envelopes are available in St.
Elizabeth Hall.
+ Please stop by the office to sign up
with Pongracz Cilike if you are
interested in your 2016 donation paper
for the tax deduction.
+ 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.

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 22, Szentmise után reggelire
hívjuk a kedves híveket.
+ 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.
+ Február 5 - Szentmise után reggelire
hívjuk a kedves híveket.
+ Február 25-én lesz a Templomunk farsangi
bálja.szentmise, A bál előtt lesz szentmise,
utána pedig finom vacsora, tánc és jelmez
verseny. A farsangi tárgynyeremény
sorsoláshoz ajándékokat köszönettel
elfogadunk.
+ Erzsébet teremben felvehetőek a 2017-es
évi boritékok.
+ 2016-os adományok adóbevallásához
szükséges papírokat felvehetik az irodában
Pongrácz Cilikénél.
+ 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

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,
"The Lord is my light and salvation; whom should I fear?" That refrain
from Psalm 27 remind us that God is our light. By sharing his light with us
he makes us people of the light and therefore we have nothing to fear. That
biblical expression is not just sentimentality but it defines what it means for
us to be people of faith. Shortly after the beginning of human existence the
darkness of sin created the presence of fear within human nature. Adam and Eve were
filled with light living in the utter joy of the Garden of Eden. However, their choice to
defy God and put their own will before God's will established forever after the presence
of darkness in the world. This darkness still remains in the world but even before Jesus
came into world God made it possible for people to be forgiven from the deceitful acts
of sin and avoid the calamity and hardship that sin creates in people's lives. However,
the resurrection of Jesus opened the gates of heaven making it possible for us to experience the light of God for all of eternity.
It is rare that a passage from the Old Testament is repeated in the gospel for a given
Sunday but that is what we have today. The call of Peter, Andrew, James and John was,
in effect, the light of God shining down from heaven upon four very common fishermen to have heroic roles in the ministry of Jesus. As we reflect on the call of these
apostles it helps us to reflect on our own baptismal call to live in the light and participate in the ministry of Jesus. Indeed we all have heroic roles in the ministry of Jesus.
The reminder in the scriptures for this Sunday is for us to avoid the darkness of sin and
live in the special light that God in his great love has surrounded us with. Take this to
prayer this week and reflect on how you experience God's light in your life and how
you are already sharing the light of Jesus with others. Then pray for further illumination
to know how to bring even more of that light to others in the days to come because way
too many people are still living in darkness and there, my friends, but literally for the
grace of God, go all of us.
In God's love,
Father Michael Knotek
MEGFONTOLANDÓ
A keresztény ember számára nincs fontosabb, mint találkozni Krisztussal és
megváltó műveivel. Tiszteljük, becsüljük és szeressük a szentségeket, mint Egyházunk
drága kincseit, lelkünk jótevőit. Hagyatkozzunk rá bátrabban a szentségek hatására, ez a
bizalom a Krisztusban felénk kitárulkozó Atyának szól.

