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ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCHSZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

Isten az embertmentő idők teljességében vállalta EMBERI-SORSUNKAT.
2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
2014
Azóta is és napjainkban is az ISTEN NÉLKÜLI ÉLET-tel kísérletező
Telephone: (773) 486-1896
EMBERközpontú (antropocentrikus) ideológiák és különböző tanok (pl:
Fax: (773) 486-1902
liberalizmus) nemcsak TORZ ISTENeszményt, hanem TORZ
Email: st.stephen@freemail.hu
EMBERképet is alkotnak, amelyek által az ember előbb - utóbb kiirtja
Web: http://stephenchurch.org
önmagát az Istentelen és "megrokkant hitű" világból!
Administrator: Rev. Nicholas Desmond
A több, mint 2000 éve történt "BETLEHEMI-ESEMÉNY" hatása ma is lüktető
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
energiával sugárzik: Krisztus követői azóta is AZ ÖRÖK ÉLET REMÉNYÉBEN
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
Organist: Mr. Imre Olajos
folytatják életüket.
Azóta ember-közeli az ISTEN ORSZÁGA: és annak Jézus Krisztus a
JANUÁR 26 - ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
megvalósítója!
Nap/Day
Idő/Time
Miseszándék/Intention
Kéri/Requested By
A Vele találkozó ember feladata, hogy "MEGTÉRJEN ÉS HIGGYEN!"
(Mt 4,17)
A Vele találkozó "ELSŐ TANITVÁNYOK" is, elhagyva eddigi elfoglaltságaikat és
Arline Antonovits
Antonovits Mihály
Jan 26 10:00 AM
otthagyva hálóikat: a Jézus által mutatott ÚJ ÉLETMÓDOT választják.
(Mt 4,18-22)
Rövid 3 évi működése után, a zsidók- és a rómaiak összefogva, megölésével el
Boesze János és Margit Szülők Boesze László és Családja
akarták némítani ezt a "mozgalmat", de 3 nap múlva, éppen a TORZ-ISTENKÉPÜK
10:00 AM Uncle László and Aunt Mimi
Feb 2
miatt következett be a LEGNAGYOBB- ÉLETMÓD-VÁLTOZÁS, A FELTÁMADÁS,
vagyis
Válaszos zsoltár: Világosságom az Isten,
AZ ÉLET GYŐZELME A HALÁL FELETT, és ez a "mozgalom" azóta is
töretlenül hömpölyög tovább századokon át a föld végső határáig! EZ A
üdvözít engem.
KERESZTÉNYSÉG!
Persze a Krisztust követő Keresztények is emberek és törekszenek már itt a földön Énekek: 231, 120, 114, 153, 306, 189.
Mesterük tanítását és akaratát megvalósítani: az EGYséget az EGY PÁSZTOR
vezetésével: amit EGYHÁZNAK nevezünk és ez a Természetfeletti-Közösség túlmutat
MISSION STATEMENT
a természetes emberi- és földi határokon- és kategóriákon.
Ezért nem lehet ökumenikus (EGYség) imahetünket "befejezni", hanem folytatnunk St. Stephen King of Hungary Church serves the
spiritual needs of all Catholics in our neighbor- PARISH COLLECTIONS
kell ÖRÖK CÉLUNK elnyeréséig, kérve tovább Urunkat- és Mesterünket: "Őrizd meg
hood, regardless of ethnicity, and also welcome
EGYházadat szándékod szerint békében és add meg teljes EGYségét!" Ámen.
January 19th: $ 561.00
all Hungarians who want to pray in their lanLatin America collection: $ 132.00
guage and keep their cultural traditions alive!
Please support your Parish!
MEGFONTOLANDÓ
Az Egyház útja Krisztus. Ő az út „az Atyához”, de ő vezet minden emberhez. És In your prayers, please remember these parishioners or relatives
ezen az úton, amely Krisztustól az emberhez vezet, amelyen át Krisztus minden em- and friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing
berrel eggyé válik, az Egyházat senki nem tartóztathatja fel. Az Egyház nem maradhat grace: Mr. & Mrs. Szalai István, Baksay István, Vajda Rudi,
közömbös azon dolgok iránt, amelyek az ember igazi javai, mint ahogy nem nézheti Saller Márta, Mrs. Maureen Simonyi, Mátyás Károly,
tétlenül az emberre ártalmas dolgokat sem.
(II. János Pál pápa)
Szukitch Margit, Szabó Terike, Mákos József.

HIRDETÉSEK
ANNOUNCEMENTS
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
+We will be praying the rosary
Szentmise előtt. Mindenkit szeretettel hívunk a
every Sunday morning at 9:30 before Mass. All are welcome to pray közös imádságra.
+Ma, Január 26.- Szentmise után kávé és sütemény
with us.
+Today, coffee and pastries will be lesz a Mindszenty teremben.
+ Február. 2- Gyertyaszentelő Boldogasszony
served after mass.
+February 2nd.-there will be the ünnepe. Mise végén Balázs áldás lesz.. A mise
blessing of Saint Blaise at the end után, reggelire hívjuk a kedves híveket, amelyet
of the mass,. Mass is dedicated in
Boesze László és Családja támogatja, Szülei,
memory of Janos Boesze, his wife
Boesze János és Margit emlékére. László ezúton
and other family members, then all küldi üdvözletét a Templom tagságának. Köszönjük
are invited to breakfast which is of- a Templom részére küldött nagylelkű adományt.
fered by his son and family. There Reggeli után, a Pénzügyi Bizottság tartja
will be a Finance Committee
gyűlését, kérjük a tagok pontos megjelenését.
Meeting after breakfast.
+Február 9 Szentmise után reggeli lesz.
+The 2014 donation envelopes are +A 2013-as év adomány kimutatását, adóbevallásready to be picked up in the Elisahoz, egyéni kérésre kinyomtatjuk. Kérjük igényükbeth Hall.
kel jelentkezzenek az irodában.
+Please stop by the office to sign up +Vízkereszt ünnepe után megkezdődik a
if you are interested in your 2013
házszentelés, erre való igényüket kérjük jelentsék be
donation paper for the tax deduc- az irodába.
tion.
+Kérjük a kedves híveket, hogy a 2014-es
+We ask that if anyone has changed borítékokat vegyék fel az Erzsébet teremben. Aki
their address or phone number,
teheti, vigye el ismerősének is.
please notify the office.
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
+For mass intentions, please call or megváltozott, jelentse be az irodába.
stop by the office.
+Március 1-én lesz a templomunk Farsangi
+On March 1st, there will be mass bálja, 5 órakor szentmise, mise után pedig finom
at 5 PM, folowed by the traditional vacsora, tánc és jelmez verseny.
Mardi Gras dinner and ball.
+Február 16, 23, és Március 2-án tartjuk az évi
+To learn more about our events,
Catholic Appeal megajánlást/gyűjtést.
please visit our website at
+Azok részére akik ritkábban tudnak
www.stephenchurch.org
templomba járni, de szívűkön viselik a
+For those parishioners who cannot attend mass regularly, at GiveCentral.org, templomunk sorsát, lehetőség van adomádonations could be offered to our church nyozni templomunk és az Szt. István Magyar
and to St. Stephen Hungarian School, as Iskola részére a GiveCentral.org web oldalon,
a one time or periodically, with a credit hitel kártyáról vagy bank számláról, egyszeri
vagy rendszeres adományokat ajánlani.
card or from a bank account.

Szt. István Magyar Iskola időpontok a 2014 téli/tavaszi félévre:
- Február 1 és 22
- Február 16 - szánkozás

OUR HUNGARIAN
COMMUNITY AND HERITAGE

- Március 8 és 22
- Április 12 és 26
- Május 3 és 17(évzáró bál)

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, dezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát
we ask that you stop by the office at legalább 3 héttel az esemény előtt templomunk
least three weeks before the requested irodájában, vagy hívja a Templomot.
date.
+Ha szeretne tudni a városunkban történő
+If you would like to know more about
magyar eseményekről, programokról, a
Hungarian events taking place in our
www.chicagohungarians.com web oldalon
area, please visit chicagohungarians.com
mindenezekről tájékozódhat.
for more information!

AZ EGYSÉG A KERESZTÉNYSÉG EREJE
A keresztények egységéért végzett imanyolcadot protestáns hívők kezdték meg 1908ban, melyet fokozatosan a katolikusok is átvettek, és a II. Vatikáni Zsinatot követő-en
együtt is rendeznek. Idén a kanadai keresztények választották a mottót: „Hát részekre
szakítható-e Krisztus?” (1 Kor 1, 13a).
Az egység a kereszténység ereje, a megoszlás pedig a gyengéje. „Legyenek mindnyájan
egyek!” hangzott Jézus kérése az utolsó vacsorán mennyei Atyja felé. Erre sokszor nem
figyeltek a keresztények, és szakadás keletkezett Krisztus varratlan köntösén. 1054-ben a
kelet-nyugati, majd 1517-ben a nyugati egyházszakadás következett be. Mit lehet tenni?
Az első és legfontosabb: Krisztus imájának meghallgatása és vágyának teljesítése. Ehhez
nagyon fontos az egyházak közeledése. A mozgalmi ökumenizmus, amely 1910-ben az
edinburghi missziós konferenciával kezdődött, mára világszinten kibontakozott. A II.
Vatikáni Zsinattól pedig a katolikusok is szívügyüknek tekintik az egység helyreállítását.
A megtérés, az életszentségre való törekvés, a keresztények egységéért mondott magánimádság és nyilvános könyörgés az ökumenikus mozgalom szíve, és hatékony eszköz az
egység kegyelmének elnyerésére. De a szeretet párbeszéde mellett a teológiai dialógus is
megkezdődött, amelynek állomásai az Ut unum sint pápai körlevél 1995-ből, és az 1999ben aláírt evangélikus-katolikus közös nyilatkozat, valamint a 2001-ben elfogadott Charta
Oecumenica és a sok-sok ökumenikus találkozó.
Magyar Kurír

