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kezdve általános volt. A nyugati liturgiában Szűz Mária
Telephone: (773) 486-1896
tisztulásának, és a fénynek ünnepe lett. A görög liturgia a
Fax: (773) 486-1902
Email: st.stephen@freemail.hu
találkozás ünnepének nevezi, mert ekkor találkozott KriszWeb: http://stephenchurch.org
tus az emberiséggel Simeon és Anna prófétaasszony
személyében.
Administrator: Fr. Sándor Siklodi
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
A római katolikus vallás GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY néven ünnepli
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
ezt a napot. Azért szenteljük meg az emberi természetünket jelképező gyertyákat, hogy az
Organist: Mr. Imre Olajos
isteni Fény kiáradjon és eltöltsön bennünket is. József és Mária ez alkalommal mutatta be
JANUÁR 29 - ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
áldozatként a két gerlicét vagy galambfiókát. Ekkor szentelték az Úrnak az elsőszülött fiút.
Jézus bemutatása a jeruzsálemi templomban előírt vallásos cselekmény volt. Az elsőszülött
Nap/Day
Idő/Time
Miseszándék/Intention
Kéri/ Requested By
fiúgyermeket Istennek szentelték a szülők.
A Kivonulás könyve előírja az elsőszülött bemutatását és megváltását a templomban.
Shishman Hedda
Pongrácz Cilike
Az ókori Rómában tavaszkezdő nap volt, fáklyás engesztelő körmenetet tartottak, amelyben
Kolos Alíz,
JAN 29 10:00 AM Édesanyáért, Nagymamáért
a pogány rómaiak körbejárták a város bálványszobrait. Ennek megkeresztelése a gyertyás
Göndöcs Alíz és Rita
körmenet ezen a napon. A szentmise a gyertyák megszentelésével kezdődik, majd a gyertyás
körmenet következik.
FEB 5 10:00 AM
Katona Jenő felgyógyulásáért
Lassu Család
A szentelt gyertya egyike a legrégibb szentelményeknek. A Pray-kódex tanúsága
szerint a magyar középkorban ezen a napon először a tüzet áldották meg, majd ennél a szen- Válaszos zsoltár: Bár hallgatnátok ma Isten szavára:
telt tűznél gyújtották meg azután a gyertyákat.Az ünnep már a magyarországi miseliturgia
,,Népem, ne légy kemény szívű.''
legősibb forrásában, a XI. századbeli Hahóti-kódexben is előfordul.
Énekek: 231-1, 231-5-6, 114, 153, 306, 189.
FEBRUÁR 3. – SZENT BALÁZS
Február 3-a a kultuszban, névadásban, népszokásokban oly
PARISH COLLECTION
népszerű legendás Szent Balázs napja. A hagyomány szerint örmény
January 22nd : $ 732.00
volt, a kisázsiai Szebaszté püspöke. Számos csodája ismeretes. Egy
Memory of György Kolonits by Olga Kolonits:$ 1,000.00
nap egy rémült anya kereste fel, mert fia a torkán akadt halszálkától
May God bless your generosity!
fuldokolt. A szent megáldotta a fiút, és a szálkát eltávolította a
torkából. Más alkalommal egy asszonynak visszaadta a disznaját,
MISSION STATEMENT
St. Stephen King of Hungary Church serves the spiritual needs of all
melyet egy farkas rabolt el. Az asszony hálából gyertyát adott neki és
Catholics in our neighborhood, regardless of ethnicity, and also welcome all Hungarians
„kóstolót” a disznó húsából. A szent püspök az üldöztetések idején
who want to pray in their language and keep their cultural traditions alive!
egy hegyi barlangba húzódott, ahol vadállatok őrizték, melyek kezes
In your prayers, please remember these parishioners or relatives and friends of
bárányként hajlottak szavára. A római helytartó azonban ott sem
parishioners who are sick and in need of God’s healing grace:Mr.&Mrs. Szalai
hagyta békén a remete püspököt, s oroszlánokból, medvékből, farkasokból álló testőrsége
István, Klapka Mihály, Baksay István, Jurasits János, Vajda Rudi, Butkovich
sem menthette meg, mert nem engedte harcolni őket. 316 táján végezték ki.
Adél, Boesze János, Szabó Ilonka, Saller Márta, Molnár János, Jenö Katona.
Szent Balázs elsősorban a torok, a kikiáltók, énekesek védőszentje.

ANNOUNCEMENTS
+The 2012 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. Sándor to schedule a
convenient time.
+On February 5th, our Vicariate Bishop, Bishop Alberto
Rojas, will visit us and
celebrate Mass at our Church.
We invite all Hungarian
organizations to attend as well
as the Hungarian School and the
Scouts. There will be a breakfast
after Mass.
+On Febr. 5, 12,19 is the beginning of the Annual Catholic Appeal collection.
+On February 18, there will be
mass at 6 PM, folowed by the
traditional Mardi Gras dinner
and bal.
+We ask that if anyone has
changed their address or phone
numbers to please notify the office.
+To see more about events at
our church, visit our website at
www.stephenchurch.org

HIRDETÉSEK
+A 2012-es borítékokat az Erzsébet teremben
felvehetik a kedves hívek. Vigyék el ismerőseiknek is,ezzel is postaköltséget spórolunk meg.
Esetleges címváltozást kérjük jelentsék be az
irodába.
+Sándor atya 2012 évben házszentelésre indult,
aki szeretné ezt igénybe venni,jelentkezzen az
irodában, vagy hívja a templomot.
+Sajnálattal közöljük a kedves hívekkel, hogy
egyenlőre nem hazsnálhatjuk a nagy parkoló helyet. Köszönjük megértésüket és továbbra is várjuk Önöket a vasárnapi Szentmisére.
+ Február 5 Kerületünk új püspöke, Bishop
Alberto Rojas ezen a vasárnapon meglátogatja
Templomunkat. Ezúttal hívjuk a Chicago-i
Magyar Egyesületeket, a Magyar Iskola és
Cserkészet fiataljait és a kedves szülőket, Chicago magyarságát a 10 órai Szentmisére.
Szentmise után meleg reggelire hívjuk a kedves
híveket.
+Február 5,12, 19 Annual Catholic Appeal
gyűjtés.
+Február 18-án lesz a templomunk Farsangi
bálja, 6 orakor szentmise, mise után pedig
finom vacsora, tánc és jelmez verseny. Kérjük, hogy aki tud, hozzon ajándékot a sorsoláshoz. Előre is köszönjük!
+ Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy ismerőse
beteg és szeretnék, hogy Sándor atya meglátogassa, jelentsék be az irodában, vagy hívják a
Templomot.
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodába.
+Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org

+We would ask our parishioners to please be
considerate of others when parking in front of
our church in the handicapped space, ensuring that older parishioners with proper permit
would get priority.
OUR HUNGARIAN COMMUNITY AND
HERITAGE

+If you would like to know more about Hungarian events taking place in our area, please
visit chicagohungarians.com
TANULSÁGOS TÖRTÉNET
Két szerzetes története
Két szerzetes zarándokútja során egy sekély
folyóhoz ért. Partján egy fiatal hölgy állt, aki
nem szerette volna, ha megázik az új ruhája. Az
egyik szerzetes gondolkodás nélkül felkapta a
hátára a nőt és átgázolt a vízen és letette a túlparton. Aztán folytatták útjukat. Körülbelül egy
óra múlva a társa kifakadt:
– Nem helyénvaló megérinteni nőt, a parancsolatok tilták! Áthágtad a szabályokat!
A másik csendesen megjegyezte:
– Én már egy órája letettem a folyónál, Te miért
hurcolod most is magaddal?
Törekedjünk arra, hogy mihamarabb megszabaduljunk minden olyan gondolattól, ami a
lelkünket nehézzé teszi.

+Kérjük a híveket, hogy a
mozgáskorlátozásra kijelölt helyet
hagyják szabadon azok számára,
akik jogosultak erre. Illegálisan
használt mozgássérült papír az új
törvény szerint $500.00 büntetéssel
jár. Legyünk tekintettel felebarátainkra, akik rászorulnak a Templom előtt kijelölt 4 parkoló helyre.
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!
KÖZÖSSÉGÜNK ÉS
MAGYARSÁGUNK
+Az ökumenikus imahét záró istentiszteletére január 29-én, vasárnap
délután 5 órakor kerül sor a baptista
imaházban ahova mindenkit szeretettel várnak. Az alkalom után, szeretetvendégségre hívnak minden
résztvevőt.
+Ha szeretne tudni a városunkban
történő magyar eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web
oldalon mindenezekről tájékozódhat.

Istentől jövök, Istené vagyok, Istenért kell élnem! Ahogy létemet nem
kaphattam mástól, csak Istentől, úgy létemmel nem is szolgálhatok
mast mint Istent. Hogy a világon vagyok, az nem szükségszerű, de ha
már így van, mindenképpen Istenhez kell tartoznom. Nekem minden
Istenről beszél, minden Istenhez vezet, és Istenhez emel fel. Istenem!
Egészen a Tied akarok lenni! Add, hogy mindenek fölött csak Téged
szeresselek, csak érted éljek, hogy mind jobban tapasztaljam, mekkora boldogság hozzád tartozni, és a Tiédnek lenni!

