MUTASSUK KI SZERETETÜNKET

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

Jézus Krisztus NYILVÁNOS MEGVÁLTOI MÜKÖDÉSÉNEK IDEJÉN (3 év):
1.Tanitott, 2.Betegeket gyógyított, és 3.Holtakat feltámasztott, amit CSODÁKNAK
2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
2013
Telephone: (773) 486-1896
nevezünk, mint első CSODÁJÁT a kánai - menyegzőn.
Fax: (773) 486-1902
Persze LEGNAGYOBB CSODÁJA, hogy Ö Maga is FELTÁMADT, és legyőzte a
Email: st.stephen@freemail.hu
halált! Ennek a LEGNAGYOBB CSODÁNAK, a Húsvét a legnagyobb ünnepünk!
Web: http://stephenchurch.org
Amikor visszatér Názáretbe, ahol nevelkedett és gyermekkorát töltötte, már "híre
Administrator: Rev. Nicholas Desmond
elterjedt az egész környéken." (Lk 4,14). Itt jelentkezett a zsinagógában szombatnapi
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
felolvasásra, amikor beteljesedett Rajta az írás szava, vagyis ISTEN IGÉJE.(Lk 4,21).
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
Organist: Mr. Imre Olajos
Ha napjainkban rajtunk is beteljesedik, akkor mi is ÖRÖMHIRT
(EVANGÉLIUMOT) viszünk a lélekben szegényeknek, szabadulást a lelki fogságban
JANUÁR 27 - ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
szenvedőknek, látást a lelki vakságban szenvedőknek és vigasztalást a szomorkodóknak.
Ha így teljesítjük keresztény hivatásunkat, akkor mi is, mint Krisztus Titokzatos
Nap/Day
Idő/Time
Miseszándék/Intention
Kéri/ Requested By
Testének (az Egyháznak) a tagjai (1Kor 14,27) részesülünk, és már részesültünk is a
JAN 27 10:00AM Katona Jenő
Nővére, Koplyay Antónia
LEGNAGYOBB CSODÁBAN!
Az Ur Lelke rajtunk marad, bennünk marad, és erősít továbbra is földi utunkon,
Katona Jenő
Rigácz Rózsika
hogy amit teszünk mindannyiunk és Egyházunk javára tegyük, A SZENTLÉLEKKEL
FEB 3 10:00AM
Bánfi Gizella
Farkas László Ofm. Testvér
EGYÜTT, AZ ATYAISTEN DICSÖSÉGÉRE.
Így leszünk Neki is méltó követői, mert ahogyan Ö megmutatta isteni hatalmát,
Válaszos zsoltár: Uram, Istenem, örök életet adó igéid vannak.
nekünk is meg kell mutatnunk emberi szeretetünket. Ámen.
Énekek: 227-1, 227-4, 132, 126, 143, 306, 192.
IMA A HIT AJÁNDÉKÁÉRT!
MISSION STATEMENT
PARISH COLLECTION
St. Stephen King of Hungary Church
Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Fiad által megnyitottad
serves the spiritual needs of all Catholics
January 20th:$ 651.00
számunkra a hit kapuját. Ezen belépve lehetővé válik a Veled
in
our
neighborhood,
regardless
of
ethvaló életközösség és a belépés az Egyházba. Hálát adunk azért,
nicity, and also welcome all Hungarians Memory of Klara Russay: $ 240.00
hogy a HIT KAPUJA mindig és mindenkinek nyitva áll.
who want to pray in their language and
Please support your Parish!
A Szentlélek erejében valljuk, hogy a Jézus Krisztusba vetett
keep their cultural traditions alive!
HIT az az út, amely biztosan vezet az üdvösségre.
Köszönjük, hogy a kinyilatkoztatás által betekintést engedsz az isteni szeretet, a
In your prayers, please remember these parishioners or
szenvedés és az irgalom mélységeibe. A HIT által pedig elveszed bűneinket,
relatives and friends of parishioners who are sick and in
félelmeinket, szorongásainkat és reménytelenségeinket.
need of God’s healing grace:Mr.&Mrs. Szalai
Segíts Egyházunk hitében megújulni, és a tanúságtétel útján bátran járni! A szeretet
István, Baksay István, Jurasits János,
által tevékeny hitben akarunk bizonyságot adni a Téged meg nem ismerőknek és a
Vajda Rudi, Szabó Ilonka, Saller Márta,
Téged keresőknek, hogy Te vagy a szeretet. Erősíts bennünket a Szűzanya hitében, hogy
Molnár János, Mátyás Károly,
kételkedés nélkül higgyünk a szeretet végső győzelmében! Ámen!
Mrs. Maureen Simonyi, Kovács Irénke.

ANNOUNCEMENTS
+We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30 before Mass. All are welcome to
pray with us.
+Today, only coffee will be
served to those presents, after the
mass. Next Sunday, February
2nd, everybody is invited for
breakfast, after Mass.
+Please stop by the office to sign
up if you are interested in your
2012 donation paper for the tax
deduction.
+The 2013 donation envelopes
are ready to be picked up in the
Elisabeth Hall. We ask everyone
who has changed their address or
phone number to stop by the office and update it.
+Those who wish to have their
homes blessed in the new year,
please stop by the office or contact Fr. János to schedule a convenient time.
+We ask that if anyone has
changed their address or phone
number to please notify the office.
+For mass intentions, please call
or stop by the office.
+On February 9th, there will be
mass at 5 PM, folowed by the
traditional Mardi Gras dinner
and bal.
+To learn more about our events,
please visit our website at
www.stephenchurch.org

HIRDETÉSEK
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a Szentmise előtt 1/2 10-től. Mindenkit szeretettel hívunk a
közös imádságra.
+Ma, kávé és sütemény lesz a megjelentek számára.
+Február 2-án, Szentmise után reggelire hívjuk a
kedves híveket.
+Russay Tamás hosszú betegség után megtért
Teremtőjéhez. Búcsúztatása Január 22-én volt.
Feleségét, Klárát 2 héttel ezelőtt búcsúztattuk.
Őszinte részvétünk a Családnak. Nyugodjon
békében!
+A 2012-es év adomány papírjait adóbevalláshoz,
egyéni kérésre kinyomtatjuk. Kérjük igényüket
jelentsék be az irodába.
+János atya 2013 januárjában házszentelni indul, aki
szeretné ezt igénybe venni, jelent-kezzen az
irodában, vagy hívja a templomot.
+A 2013-as borítékokat az Erzsébet teremben
felvehetik a kedves hívek. Vigyék el ismerőseiknek
is,ezzel is postaköltséget spórolunk meg. Esetleges
címváltozást kérjük jelentsék be az irodába.
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodába.
+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+Február 9-én lesz a templomunk
Farsangi
bálja, 5 órakor szentmise, mise után pedig finom
vacsora, tánc és jelmez verseny. Sorsoláshoz
ajándék tárgyakat szivesen elfogadunk.
+Húsvéti Lelkigyakorlatot tartunk Templomunkban,
Március 8-án, péntek este, 6 órakor ökumenikus
imaóra, Március 9-én, szombaton, egész napi
elmélkedés és csoportos beszélgetések, Március 10én, vasárnap, mise után Szentségimádás.
+Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekinthetik: www.stephenchurch.org

OUR HUNGARIAN COMMUNITY AND HERITAGE

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

ÚJÉVI KÉRÉS
ford.: Túrmezei Erzsébet
Lelkem egy kérés tölti be mostan:
Add Uram, hogy a jövő napokban
legyen majd időm... a Te számodra,
és legyen időm - magamnak - másnak,
mindig azoknak, akik az úton
énvelem járnak.
A te számodra? - Nem kérem így, nem.
Hagyd szomjú kelyhem beléd merítenem
Te örök forrás: Ajándékozz meg
Te engem egy mély leheletével
Szentséggel teljes örök idődnek.

Lecsendesülve, beléd merülve
magam számára is jut idő majd:
kicsit megállni,
magamba szállni,
kézösszetenni, gyűjteni, venni,
mélyebbre jutni, csendben is lenni.
Akkor, csak akkor leszek majd gazdag!
Tékozló kézzel lesz amit adjak!
Másoknak áldás így lehet utam.
Így kéred időt új évre, Uram.

Szt. István Magyar iskola és Óvoda/
Bóbita Népi Tànccsoport időpontok: 2013
Február 2 és 16
Március 2 és 16
Április 13 és 27
Május 4

