
 

 

Évközi 3. vasárnap – Isten igéjének vasárnapja 
              OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből 
      Egykor megalázta az Úr Zabulon földjét és Neftali földjét. De az eljövendő napokban 
megdicsőíti majd a Tenger útját, a Jordánon túli vidéket, a pogány nemzetek területét. A 
nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. 
      Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy 
ujjongással töltöd el őket, kitörő örömöt adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, 
ahogyan aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. 
Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetöröd, mint Midiára 
idejében. Ez az Isten igéje. 
               SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 
    Testvéreim! Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindnyájan egyetértés-
ben, és ne szakadjatok pártokra! Forrjatok eggyé ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a 
felfogásban! Kloé hozzátartozói ugyanis azt a hírt hozták felőletek, testvérek, hogy pár-
tokra szakadtatok. Arra gondolok, hogy akadnak köztetek, akik azt mondják: „Én Pállal 
tartok, én meg Apollóval, én Kéfással, én meg Krisztussal!” 
    Talán megoszlott Krisztus? Vajon Pált feszítették értetek keresztre, vagy Pál nevében 
keresztelkedtetek meg? 
    Krisztus engem nem keresztelni küldött, hanem azért, hogy hirdessem az evangéliu-
mot, – de ne bölcselkedő beszéddel, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse. Ez az Is-
ten igéje. 
              ALLELUJA  -  Jézus hirdette országának örömhírét, * és minden betegséget 
meggyógyított a nép körében.  
             † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 
    Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették, visszatért Gali-
leába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Nef-
tali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott: Zabulon földje és Neftali 
földje, a tenger útja, a Jordán vidéke, a pogányok Galileája: A sötétben lakó nép nagy fé-
nyt lát, és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre. Ettől kezdve Jézus tanítani 
kezdett. Ezt hirdette: „Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!” * 
   A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is 
neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. 
Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” Erre 
azok otthagyták hálóikat és követték őt. Amint onnan továbbment, meglátott másik két 
testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat 
javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat, és 
követték őt. 
   Jézus pedig bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek or-
szága örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden gyötrel-
met.  Ezek az evangélium igéi. 

 

 

 

Énekek számai: 231, 231-5-6, 114, 144, 306, 189.  

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Világosságom az Isten,  
                              üdvözít engem.   
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 JÁNUÁR 22 -  Évközi 3. Vasárnap  

3rd Sunday in ordinary Time  

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  
January 15th coll.: $  410.00 

Christmas offering: $200.00  
          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 22 10:00AM 
Földesi Ágnes felgyógyulásáért  
Recovery of Agnes Földesi                Csizmadia Erika  

Jan 28 6:00PM Híveinkért / Our Parishioners  

Jan 29 10:00AM Templomunk betegeiért / Our sick Parishioners  



 

 

 

AZ ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA  

 

       Isten igéje, szava eltér az emberekétől. Mi időnként például megváltoztatjuk a véle-
ményünket. Az Úr igéje mindig igaz marad. De ennél többről is szó van! Isten igéje 
mindig aktuális, vagyis az itt és mostan is beteljesül. 
       A Szentírás, amely a hitünk egyik oszlopa, nem a holt betű, vagy egy régi tanulsá-
gokat összefoglaló kötet, ha-nem az Isten szeretetének, ma is megvalósuló ki-jelentése. 
Vagyis, az én életemben is jelenvalóvá válik. Minden körülmények között értelmet adó 
tanítása van, sőt, közvetíti felém mindig a sugalmazójának üzenetét és jelenlétét. Ami-
kor arról olvasok, hogy „úgy szerette Isten a világot”, akkor tudhatom, hogy ez most is 
így van; ma is szünet nélkül adja a Fiát, Akinek áldozata ma is jelen van és hat az éle-
temre. Persze, vannak benne múltbeli történetek is leírva, így Dávid ma nem győzi le 
Góliátot, mégis az én életemben is igaz, hogy, ha Istennel megyek bele a mindennapja-
im harcaiba, akkor le tudjuk együtt győzni az erősebbnek tűnő ellenfelet is.   

 

TESTVÉREINK, A SZENTEK   

 

     Január 24-e Szalézi Szent Ferenc püspök, egyháztanító emléknapja. A megújuló 
francia egyház egyik vezér-alakja, Genf püspöke. Hitvédő, rendalapító, kora lelkiségé-
nek 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 tanul-
mányait. A középkor legtudósabb teológusa, „angyali doktor”, a skolasztika fejedelme. 
Egyetemi tanár Párizsban. Filozófiai, teológiai tanítása napjainkig irányadó. Az Oltári-
szentség nagy hittudósa. Főműve a Summa Theologica, ebben a keresztény hitet tudo-
mányos rend-szerbe foglalta. 

HA… 
Ha időt találnánk arra, hogy „meghallgassuk a dolgok muzsikáját és a lények lélegzé-
sét”… 
Ha időt találnánk arra, hogy újra elsajátítsuk az egyszerű mozdulatokat és „kirázzuk lel-
künk minden szegletéből a megszokást.” 
Ha időt találnánk arra, hogy elcsodálkozzunk, meglepődjünk, megcsodáljuk mindazt, 
ami szép,  
ami igaz, ami jó körülöttünk... 
Akkor, de csak akkor, talán megtudnánk, mit is jelent ÉLNI! 

 

 

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 to ALL who helped take 
down the Christmas trees, and put 
away the decorations. 
+ Today, January 22nd, there will be 
a second collection for the Latin 
American churches, breakfast will be 
served after Mass . 
+ On January 28th, there will be 

our traditional Mardi Gras dinner 
and ball. Mass will be at 6 PM. To 
sign up or for information, call 
Palkó Zita at 847-902-0499 or Vitá-
lis Sándor  at 630-740-4324. 
+ On January 29th, coffee and pas-
tries will be served after Mass . 
+ 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 office. 
+ Sunday mass intentions for our 
loved ones can be requested in the of-
fice. 
+ If you would like to rent the 
Mindszenty Hall for private events, 
we ask that you stop by the office at 
least three weeks before the requested 
date.  

+ HIRDETÉSEK  
+ Minden vasárnap a mise előtt rózsafűzért 

imádkozunk Égi Édesanyánk tiszteletére. 

Szeretettel várunk mindenkit erre a közös 

imára. 

+ Hálás köszönet híveinknek, hogy részt vettek 

a karácsonyi díszek  elpakolásában a múlt va-

sárnap. 

+ Ma, január 22.- 2. gyűjtés lesz a Latin 

America-i Egyházak javára. Szentmise után 

reggelire hívjuk a megjelenteket. 

+ Szombaton, Január 28-án lesz a tem-

plomunk Farsangi bálja, 6 órakor szentmise, 

mise után pedig finom vacsora és jelmez 

verseny. Bővebb információért kérjük, 

hívják Palkó Zitát a 847-902-0499 vagy Vitá-

lis Sándort 630-740-4324. A farsangi tárgy-

nyeremény sorsoláshoz ajándékokat köszönet-

tel elfogadunk. 

+ Január 29-én  Szentmise után süteménnyel 

és kávéval várjuk templomunk híveit. 

+ A 2023-as borítékokat felvehetik a kedves 

hívek a Szt. Erzsébet teremben. 

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 

megváltozott, jelentse be az irodába.  

+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, 

jelentkezzen az irodánál. 
+ Aki szeretné Templomunk Mindszenty termét 
rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze 
szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt 
templomunk irodájában, vagy hívja a Templo-
mot. 

ELMÉLKEDÉS 

Semmi ne zavarjon. Semmi ne rettensen. Minden elmúlik. Egyedül Isten marad. A türe-

lem mindent elér. Ha Isten velünk, megvan mindenünk. Isten maga elég!   

 Avilai Szent Teréz 

 

MEGFONTOLANDÓ 
A keresztény ember számára nincs fontosabb, mint találkozni Krisztussal és megváltó 

műveivel. Tiszteljük, becsüljük és szeressük a szentségeket, mint Egyházunk drága kin-


