Gyertyaszentelő napjához időjárásjósló hiedelmek is kapcsolódnak. Általában úgy
vélik, hogyha február másodikán jó idő van, akkor későn tavaszodik. Gyertyát égettek
a súlyos betegek mellett, elhunytaknál.
Urunk bemutatásának ünneplése már a IV. századtól kezdve általános volt. A II.
Vatikáni Zsinat óta egy-értelműen az Úr ünnepei közé tartozik. Ugyanakkor régi
hagyomány emlékeztet arra, hogy ez az ünnep Máriáé is. Az ünnep régi nevei között
ismeretes: Mária megtisztulása. Mi magyarok most is így nevezzük: Gyertyaszentelő
Boldogasszony.
K. Cs.
ANNOUNCEMENTS
+ We will be 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 2019 donation envelopes are
ready for pick up in the Elisabeth
Hall.
+ Today, January 27th and
February 3rd, coffee and pastries
will be served after mass.
+ 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.
+ 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.
+If you would like to know more
about Hungarian events taking
place in our area, please visit
www.chicagohungarians.com
for more information!

HIRDETÉSEK
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt 9:30-kor. Imádkozzunk együtt a
Szentmise előtt, kérjük közben-járását, segítségét
családunkra, mindennapi életünkre.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise
előtt!
+ A 2019-es borítékokat a Szent Erzsébet
teremben felvehetik a kedves hívek.
+ Ma, Január 27. és jövö vasárnap, február 3.sütemény és kávé lesz Mise után.
+ Aki szeretné felvenni az adóbevalláshoz szükséges adománypapírt, kérjük jelentkezzen az
irodában Pongrácz Cilikénél.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodában.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ Fiatal, megbízható, egyedülálló magyar férfi
kiadó szobát keres a városhoz közel vagy a
külvárosban. Papírok, munkahely rendben
vannak. Két héten belül költözne. Parkolási
lehetőség szükséges . Kérem hívja a következő
számot ha tud segíteni 2242006020.
+ Templomunk eseményeit megtekinthetik:
www.stephenchurch.org
A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és
Bokréta Népi Tánccsoport tanítási napjai:
Február 9 és 23, Március 9 és 23, Április 6,
13 és 27, Május 5 - Anyák napja,
Május 18 - kirándulás
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JANUÁR 27- ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
3rd Sunday in ordinary Time
Nap/Day

Idő/Time

Jan 27 10:00AM
Feb3

10:00AM

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Templomunk betegeiért / Sick parishioners
Templomunk híveiért / Parishioners

Válaszos zsoltár: Uram, Istenem,

örök életet adó igéid vannak.
Énekek: 253, 253-4, 139, 140, 151, 181.
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!
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, Serfecz József, Jurasits Mária,
Krémer Klára, Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi,
Mocsán Ilike, Bajzek Erzsébet, Bajzek Károly.

Dear Parishioners,
What is a “most excellent Theophilus?” Actually, Theophilus is a person, not a thing. He was the man to whom St. Luke addressed his gospel. The
word “theophilus” means “loved by God.” The “most excellent” title was reserved for nobility. So, we can presume that perhaps Theophilus was a Roman
official or wealthy man with authority whom St. Luke was instructing in the
Christian faith. St. Luke wrote about 60 A.D. long after Jesus ascended into
heaven. He was not an eyewitness to the events of Jesus life but he knew eyewitnesses. St.
Luke was a physician. There is a forensic quality to the details he provides about Jesus. He
acknowledges there are other gospels written but he wanted to give the story of Jesus his
own emphasis. Seeing as “Theophilus” means “loved by God” which actually means all
people, we can enjoy the fact that St. Luke wrote this for all of us at St. Stephen King of
Hungary as well. Take some time to read the Gospel of Luke this week as if it was a letter
written to you personally. Because it is.
St. Luke uses the scene in today’s gospel to highlight three things: 1.) Jesus ministered in the “power of the Holy Spirit.” There were many people claiming to be the Messiah—Jesus was the real one; 2.) Jesus is quoting from the Book of Isaiah (“The Spirit of the
Lord is upon me…”) to humbly exhibit his authority from God; 3.) He asserts that his life is
about preaching, healing, and delivering people from whatever it is that holds them back
from experiencing the love of God. Notice the use of the term “glad tidings” that Jesus (as
Isaiah) uses. This links us to our first reading from Nehemiah in which we are told, “Do not
be saddened this day, for rejoicing in the Lord must be your strength!” Note: if we want to
be stronger we must rejoice more!
Not too long ago I preached at another parish about Christian joy and the need to
find cause for rejoicing always. Afterwards a man who looked very miserable came up to
me and said, “Nice homily, Father, but you live in a very sheltered world as a priest and
have no idea how most of us laypeople are suffering.” He then went on to give me a list of
his own numerous problems. I had to first reject the notion that I live in a sheltered world.
As you know, my full-time ministry is with the Archdiocese of Chicago working in the
placement of priests in their ministries. The Romans Catholic Church at large spins out of
control with the priest sex abuse crisis, a dire shortage of priests, plummeting Mass attendance, divisions with our ranks, and scorn from people who hate the Catholic Church. I deal
on a daily basis with the consequences of all that along with problems associated with the
Renew My Church process involving merging and closing parishes. It seems almost everyone I deal with these days is intensely angry about the Church, politics, the economy, violence, and all of the other ills of the world. It is precisely in the midst of all that we have to
find reasons to rejoice because all of these negative influences zap our energy. The joy of
God gives us strength to endure our current sufferings and lead us to peaceful solutions that
will build God’s Kingdom on earth.
I have learned this lesson about the spirituality of rejoicing from people in intense
pain, people who are poor and hungry, people who have lost loved ones to violence, people
who are homeless, and others in excruciating circumstances. They know that falling into self
-pity and becoming resentful and bitter won’t pull them out of their problems—it only
makes things worse. Instead, they focus on the fact that there is a loving God who walks
with us in our suffering, helps us to grow because of it, and giving us joy. I’d rather smile
and laugh with those find reasons to rejoice than be with those who are wallowing in their

own suffering.
Before the day is over take a pen and paper and make a list of the good things going
on in the world and in your life that are worth rejoicing over. Then offer a prayer of thanks
to God. It will give you strength!
In God’s love,
Father Michael Knotek

ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
Lk 4,9-21=Iz 61,1-2: Jézushoz hasonlóan nekünk is hirdetnünk kell az
Úr Kegyelmének Esztendejét. Annak a Jézusnak az evangéliumi tanítását
kell hirdetnünk- és megvalósítanunk, aki nem földi javakat és dicsőséget
hoz népének, hanem az ÜDVÖSSÉG ÖRÖMHIRÉT! Ez a mi feladatunk
is: ÖRÖMHIRT vinni a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak és
vigasztalást a szomorkodóknak. Ahogyan Ő megmutatta isteni hatalmát,
nekünk is meg kell mutatnunk, ki kell mutatnunk emberi szeretetünket! Itt földi
életünkben kell, hogy megvalósítsuk Isten akaratát és Jézus Krisztus evangéliumi
tanítását: és megvalósítsuk az egységet az egy pásztor vezetésével, amit Egyháznak
nevezünk. És ez az Egyház, mint természetfeletti közösség túlmutat a természetes
emberi- és földi határokon és földi kategóriákon. Ezért ökumenikus imahetünk is
legfeljebb véget ér, de nem befejeződik. Továbbra is kérjük imáinkban: "Őrizd meg
Urunk Egyházadat szándékod szerint békében és add meg teljes egységét!"
Ahogyan Jézus is teljesítette megváltói küldetését, nekünk is teljesítenünk kell Őt
követő keresztény küldetésünket és az Ő Örömhírét elvinni embertársainknak, hogy
minden esztendőnk "az Úr Kegyelmének éve legyen!"
A m e n.
URUNK BEMUTATÁSA
Gyertyaszentelő Boldogasszony – Február 2.
Szűz Mária Jézus születése után negyven nappal bemutatta gyermekét a jeruzsálemi
templomban. A nyugati liturgiában Szűz Mária tisztulásának, és a fénynek ünnepe lett.
A görög liturgia a találkozás ünnepének nevezi, mert ekkor találkozott Krisztus az
emberiséggel Simeon és Anna prófétaasszony személyében.
Az előírt áldozat fölajánlásakor jelenlévő agg Simeon Jézust a nemzetek
megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte. Innen ered a gyertyaszentelés
szokása. A szentelt gyertya mint Jézus Krisztus jelképe egyike a legrégibb szentelményeknek. Keresztelésig az újszülött mellett világított. Azért szenteljük meg az emberi
természetünket jelképező gyertyákat, hogy az isteni Fény kiáradjon és eltöltsön
bennünket.
József és Mária ez alkalommal mutatta be áldozatként a két gerlicét vagy galambfiókát. Ekkor szentelték az Úrnak az elsőszülött fiút. Jézus bemutatása a jeruzsálemi
templomban előírt vallásos cselekmény volt. Az első-szülött fiúgyermeket Istennek
szentelték a szülők. A Kivonulás könyve előírja az elsőszülött bemutatását és
megváltását a templomban.
A szentmise a gyertyák megszentelésével kezdődik. A vallásos néphit szerint: vihar,
égzengés, villámlás és jégeső alkalmával is szentelt gyertyát kell gyújtani.

