ÉVKÖZI 3.VASÁRNAP.
"Betelt az idő!" Ez azt jelenti, hogy az évszázadokon át
folyamatosan a "beteljesedés" felé haladó idő az "evangéliumi-jelenben"
befejeződött, betelt. Az idő itt van, Isten Országa közel van, de eddig is
folyamatosan közeledett az ember felé! Jézussal pedig a lehető legközelebb érkezett hozzánk. (Mk 1,14-20). Isten üdvösséget teremtő folyamatos munkája a csúcsára jutott, elérte a célját: Krisztus megérkezett, itt van
velünk és velünk is marad (Mt 28,20), készen áll a megváltás művének bevégzésére.
Választ vár az embertől, és nem mindegy, hogy az ember passzív elszenve-dője, vagy
aktív cselekvője lesz Isten Kegyelmi Művének!?
Jézus a két testvérpár példáján keresztül hiv mindannyiunkat az evangélium
befogadására: és a Szentlélek által megerősödve nekünk is embereket kell halásznunk
hálóinkkal. A Kegyelem-Ajándéka által az evangéliumban újjáteremtődünk, a Szentlélek
által újjászületünk, és így leszünk méltó munkatársai, apostolai és emberhalászai annak
a Jézus Krisztusnak, aki beteljesítette az időt és közel jött hozzánk. Így nemcsak ez az
év, a Kr.u.-i 2015. esztendő, hanem hátralévő földi életünk évei is a "Megszentelt élet
évei" lesznek számunkra.
Ahogyan a két testvérpár Péter és András, illetve 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 mindannyiunkat örök országába. A m e n!
TESTVÉREINK, A SZENTEK
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 rend
-szerbe foglalta.
Január 31-e Bosco Szent János áldozópap ünnepe. Szegény családban született 1815ben, és saját utat járt be addig, amíg az ifjúság kiváló nevelője lett. Sokat kellett
küszködnie, sokan támadták, de nagyon sok segítője is volt. A legfőbb támogatója
édesanyja, Margit mama, aki a vészhelyzetekben mindig fia mellett volt. Megalapította a
Szalézi Szent Ferenc, illetve Mária, a Keresztények Segítője Leányainak Társaságát.
Alapelve a „meg-előző módszer”, mert így lehet eredményesen nevelni. Első
tanítványaiból kiváló segítők váltak, akik nemcsak a munkában, hanem az
életszentségben is példaképek lettek. Az egyik legkiemelkedőbb Savio Szent Domonkos. Don Bosco Torinóban halt meg 1888-ban. Rendje (a szaléziek = SDB) és világi
munkatársai szerte a világon, így hazánkban is működnek és folytatják áldásos
tevékenységüket a szent alapító szándékai szerint.
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Nap/Day

Idő/Time

Jan 25 10:00AM
Feb 1

Miseszándék/Intention

Szalai Erzsébet

10:00AM

Kéri/Requested By

Templomunk hívei

Templomunk betegeiért

Válaszos zsoltár: Utaidat mutasd meg nékem,
én Uram, Istenem.
Énekek: 231, 120, 114, 153, 306, 189.
MISSION STATEMENT
PARISH COLLECTIONS

St. Stephen King of Hungary Church
Jan. 17th Healing mass:$ 1,300.00
serves the spiritual needs of all Catholics
Maint. Collection: $ 1,181.00
in our neighborhood, regardless of
Parish Sunday collection Jan. 18th: $ 600.00
ethnicity, and also welcome all HungariMaint. collection: $50.00
ans who want to pray in their language Latin Amerika-i Egyházak javára: $ 146.00
and keep their cultural traditions alive!
Please support your Parish!

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and
friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace:
Baksay István, Vajda Rudi, Saller Márta, Mátyás Mária,
Mrs. Maureen Simonyi, Mátyás Károly, Szukitch Margit,
Mákos József, Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József,
Megyeri Piroska, Joseph Toth, Neubauer Jószef, Babochay András.

ANNOUNCEMENTS
+ We will be praying the rosary every
Sunday morning at 9:30AM before
Mass. All are welcome to pray with us.
+ Confession time is available before
mass on Sunday.
+ Today, January 25th, after mass,
all are invited to a hot breakfast, then
there will be a Financial Committee
meeting. We ask ALL members to attend.
+Fr. Maciej’s mother returns to Poland
today after a short visit. We wish her a
safe trip and all the best.
+ The Annual Catholic Appeal
pledges will be made this year between February 1-15.
+ On February 1st, coffee and pastries will be served after mass.
+ On February 14th, there will be
mass at 5 PM, folowed by the traditional Mardi Gras dinner and ball.
+ Those who wish to have their homes
blessed in the new year, please stop by
the office or contact Fr. Maciej to
schedule a convenient time.
+ The 2015 donation envelopes are
ready for pick up in the Elisabeth Hall.
+ For mass intentions, please call or
stop by the office.
+ To learn more about our events, visit
www.stephenchurch.org.
+ We ask that if anyone has changed
their address or phone number, please
notify the office.
+ 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, kérjük a Szent Szűz segítségét
a magunk és templomunk életére.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a
Szentmise előtt!
+ Csütörtökön d.e., a Gyászmise után kisérte a
Család utolsó útjára Kolos Máriát.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a Családnak,
hozzátartozóknak. Nyugodjon békében!
+ Ma, Szentmise után meleg reggeli lesz, majd
a Pénzügyi Bizottság tarja gyűlését.
+ Szerencsés utat kivánunk Fr. Maciej édesanyjának, aki rövid vizit után ma utazik
vissza Lengyel országba. Isten segítse a hosszú
úton!
+ A 2015-ös boritékok az Erzsébet teremben
felvehetők. Kérjük, aki csak teheti vigye haza,
és ha lehetséges imerősének is juttassa el.
Köszönjük segítségüket!
+ Február 1-15 Annual Catholic Appeal
gyűjtés lesz. Gondolkozzunk megaánlásunkon.
+ Február 1 - Szentmise után kávé és
sütemény lesz.
+ Február 14-én lesz a templomunk Farsangi bálja, 5 órakor szentmise, mise után
pedig finom vacsora, tánc és jelmez verseny.
+ Maciej atya házszentelésre szivessen elmegy, aki szeretné ezt igénybe venni, jelentkezzen az irodában, vagy hívja a templomot.
+ Imádkozzunk a Szukitch családért,
különösen Margitért és leányukért, a jó Isten
adjon nekik türelmet betegségük elviselésében.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodába.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org

Szt. István Magyar Iskola időpontok a 2014 téli/tavaszi félévre:
- Március 14 és 28
- Február 7 és 28
- Április 11 és 25
- Február 22 - szánkozás
- Május 2 és 16
OUR HUNGARIAN
COMMUNITY AND HERITAGE
+ The Hungarian (Magyar) Club of
Chicago has their annual gala ball on
Saturday, January 31, at Chateau Ritz,
located at 9100 North Milwaukee Avenue, Niles, IL 60714. For further information please contact Sándor Krémer
at 608-580-0394.
+ 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.
+ If you would like to know more
about Hungarian events taking place in
our area, please visit:
chicagohungarians.com for more information.

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK

+A Chicago-i Magyar Klub szombaton, január
31-én rendezi éves gála bálját a Chateau Ritzben, 9100 North Milwaukee Avenue, Niles, IL
60714. További információ és jelentkezés:
Krémer Sándor, 608-580-0394.
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
Aki szeretné Templomunk Mindszenty termét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze
szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt
templomunk irodájában, vagy hívja a Templomot.
+ Ha szeretne tudni a városunkban történő
magyar eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web oldalon
mindenezekről tájékozódhat.

IMÁDSÁG
Urunk, irgalmas Isten, szentséges, hatalmas, te vagy a békesség, te vagy az egység, te
vagy a tisztaság, te vagy a jóság. Atyja és Ura vagy mindazoknak, akik a békesség
gondolatait táplálják szívükben. Adj nekünk alázatosságot, reményt és erős hitet!
Engedd, hogy a testvéri szeretet lelke, a te Lelked ékesítsen bennünket, úgy
közelítsünk egymáshoz tiszta szeretetben, mert ez minden parancsnak beteljesítése.
Add, hogy boldognak mondjon bennünket egyszülött Fiad. (Jeruzsálemi Szent Cirill)
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.

