ANNOUNCEMENTS
+ We are 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.
+ The 2020 donation envelopes are
ready to be picked up in the Elisabeth Hall.
+ Today, January 26th, there is a
second collection benefiting the
Latin American Churches. After
mass we will have coffee and pastries.
+On February 2nd, there will be
the blessing of Saint Blaise at the
end of the mass, then everybody is
invited for breakfast.
+ On February 9th, after mass we
will serve coffee and pastries.
+ On February 22nd, there will be
our traditional Mardi Gras dinner
and ball. Mass will be at 6 PM. To
sign up or information, call Pongrácz Cilike at 847-736-3956, or
Palkó Zita at 847-902-0499.
+ Please stop by the office if you
are interested in your 2019 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!
+ Az Erzsébet teremben felvehetőek a 2020-as évi
boritékok.
+ 2019-es adományok kimutatása adóbevalláshoz, az irodában felvehetők.
+ Ma, Január 26. - A Szentmisén 2. gyűjtés lesz a
Latin Amerika-i Templomok javára. Szentmise
után sütemény és kávé lesz.
+ Február 2.- Szentmise után Balázsolás, azután
reggelire hívjuk a kedves híveket.
+ Február 9. - Süteménnyel és kávéval várjuk a
megjelenteket Szentmise után.
+ Február 22-án lesz a templomunk Farsangi
bálja, 6 órakor szentmise, mise után pedig finom vacsora és jelmez verseny. Bővebb információért kérjük, hívják Pongrácz Cilikét a 847-736
-3956, vagy Palkó Zitát a 847-902-0499. A
farsangi tárgynyeremény sorsoláshoz ajándékokat
köszönettel elfogadunk.
+ Január 16 és február 16 között, a The Ready Y
Theatre-nel, 4546 N Western Ave, Chicago, András
Visky darabját, Juliet-t adja elő. Az ingyenes
előadásért, érdeklődni lehet Tatár Etelkánál, # 312607-4696.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodában.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ Templomunk eseményeit megtekinthetik:
www.stephenchurch.org

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport
tanítási napjai: február 1 és 15, március 14 és 28, április 11 és 25,
május 9 és 10 - Anyák napi ünnepély
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JANUÁR 26 - ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
3rd Sunday in ordinary Time
Nap/Day

Idő/Time

Jan 26 10:00AM
Feb 2

10:00AM

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Betegeinkért / Our sick Parishioners
Híveinkért / Our Parishioners

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
PARISH COLLECTIONS
spiritual needs of all Catholics in our
January 19th: $ 250.00
neighborhood, regardless of ethnicity, and also
welcome all Hungarians who want to pray in Latin America Collection: $ 40.00
Please support your Parish!
their language and keep their cultural
May
God bless your generosity!
traditions alive!
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, Mátyás Károly, Joseph Toth, Jacques Yez, Jurasits Mária, Krémer
Klára, Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Mocsán
Ilike, Bajzek Erzsébet, Fejér-Simon István.

Dear Parishioners,
As winters go, in Chicago this year, we have done okay so far. Not
much snow, not much ice and few subzero days. However, what I have noticed more than ever this year, is the darkness and the gloom. We have had
quite a few days that are very grey and dark and to be honest, they are
quite depressing. It’s as though the sun has forgotten to shine!
One of the priests in my care, suffers more than most during these times. He has what
they call Seasonal Affective Disorder. The dark cold days really get to him, so much so
that he can barely function. He has the Winter Blues!
Apart from medication for his depression, the doctor has prescribed for him the following: A Happy Light!
I did not know that such things exist but apparently you can buy them and they bring
inside your house the good energizing effects of the sun. My friend has been prescribed
one hour a day sitting in the presence of his Happy Light!
We need sun, we need light to function physically.
But I also know that we need a similar light in order for our souls to function properly and this light does not come in the form of an electrical appliance. It comes in the
form of a sacramental presence. I am referring to Jesus Himself whose presence enlightens the darkness of our minds and lifts our spirits when we are down.
You see, we may not be suffering like my friend from light deprivation. But we may
be suffering from Jesus deprivation! He is the light who came into the world and His
presence makes a huge difference. Our lives might not be getting enough of Him!
Let’s be honest, you only have to look at the news to know that the world suffers
from a lack of Jesus!
The irony of my priest friend with his Happy Light, is not lost on him or me. He says:
maybe what I really need, is not so much sitting before this artificial light. Maybe I
need to sit more before the presence of Jesus who is the real light of my life. I think that
might be true of all of us.
One of my biggest therapies here at St Stephen is to make small and frequent visits
to Jesus, present in the tabernacle of our church. These visits never fail to lighten my
soul. Jonah comes along as well and I’m sure he agrees!
Visit Jesus in the tabernacle often. This is my recommendation for you, not only for
winter but for all seasons of the year.
ÖKUMENIKUS IMAHÉT
A keresztények egységéért végzett imahetet fejezzük be a mai napon. Ismerjük az
egyház történelméből azokat a sokszor mindkét oldalon meglévő emberi
gyengeségeket, amelyek Krisztus varratlan köntösét szétszab-dalták. Ha életünket egyre
inkább krisztusivá tesszük, akkor egyre jobban közeledünk egymáshoz is. Istennek hála
az évszázados csatározások elmúltak, egyre jobban tudjuk a szeretet kapcsolatot
alakítani a különféle fele-kezetek között. A meglévő teológiai nehézségeket első-sorban
a hozzáértő teológusok próbálják megoldani. A mi feladatunk, hogy Krisztusról, az Ő
szeretetéről együtt tegyünk tanúságot. Azokon a területeken, ahol már most is egyek

vagyunk. Ha mindannyian az idei imahéten is egy lépéssel közelebb lépünk
Krisztushoz, akkor nem eredménytelen a közös imádság. És bár lehet, alig látható ez a
lépés, mégis ha évről évre ezt tesszük, akkor egyszer majd Isten kegyelméből és a
Szentlélek vezetésével, elérkezünk célunkhoz.
ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
Befejeződött a karácsonyi időszak, és a farsangi vasárnapok
evangéliumi tanításai Jézus Krisztus nyilvános működéséről szólnak.
Jézus követésére hívja apostolait, mielőtt küldetéssel bízza meg őket. Az
apostolok szakítanak addigi életmódjukkal: sorsközösséget vállalnak
Mesterükkel, mint munkatársai. Ez a sorsközösség az Egyház előképe.
És nekünk is, mint Anyaszentegyházunk tagjainak sorsközösséget kell
vállalnunk Jézussal és embertársainkat nem az emberek követésére, hanem Krisztus
követésére kell felszólítanunk: szeretettel példát mutatva nekik. Szolgálva Isten
dicsőségét és embertársaink örök üdvösségét! Legyünk EGYéniségek, EGY "énünk"
legyen: Krisztusi, keresztény EGYéniség. Lássák rajtunk embertársaink, hogy Krisztus
EGYházához tartozunk. Ahhoz az EGYházhoz, aminek EGYségét kértük imáinkban az
elmúlt nyolc nap alatt: "Urunk! Jézus Krisztus! Ne vétkeinket nézzed, hanem
EGYházad hitét és őrizd meg EGYházadat békében és add meg teljes egységét!" Add,
hogy EGYek legyünk Veled, egymással és keresztény testvéreinkkel! Szentlelked
vezetésével EGYütt kövessünk Téged és EGYségben maradjunk keresztény
testvéreinkkel az általad kijelölt utunkon!
Jézus és az általa kiválasztott apostolok nem Júdeában hirdették Isten Országának
örömhírét a kétkedő farizeusoknak, hanem Gallileában a zsidók által is lenézett
egyszerű embereknek. Mi is vegyük észre rendezetlen világunkban, hogy Ő ma minket
is hiv: "Kövessetek engem!" Tudjuk otthagyni "hálóinkat" és merjük bátran követni Őt!
Kérjük imáinkban, hogy Szentlelkének vezetésével haladhassunk tovább a Krisztust
követők testvéri útján örök üdvösségünk felé! A m e n.
TESTVÉREINK, A SZENTEK
Január 28-a Aquinói Szent Tamás áldozópap, egyháztanító emléknapja.
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.
Január 31-e Bosco Szent János áldozópap emléknapja. A torinói egyházmegyében
levő Castelnuovo közelében született 1815. augusztus 16-án. Ifjúkorában nehéz élet
jutott osztályrészül. Pappá szentelése után minden erejét az ifjúság nevelésére szentelte.
Megalapította a Szalézi Szent Ferenc, illetve Mária, a Keresztények Segítsége
Leányainak Társaságát. Ezekben tanította az ifjúságot mesterségre és keresztény életre.
A vallás védelmét és oltalmát szolgáló műveket is írt. Meghalt 1888. január 31-én,
Torinóban.

