ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCHAZ EVANGÉLIUMI 8 BOLDOGSÁG, a "Hegyi-Beszéd" ami tartalmazza
SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
mindazt, ami az embert Isten gyermekévé teheti. A nyolc boldogság Krisztust
követő keresztény életünk normája ás alapja. Az ember nem földhöz ragadt,
2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
hanem éghez kötött, és szabaddá teszi lelkét minden földi kötöttségtől.
(773) 486-1896
A számmisztikában és a Szentírásban is a 7-es szám a tökéletesség (a teljesség) Telephone:
Fax: (773) 486-1902
jele (száma). Isten hat nap alatt tökéletesnek teremtette a világot, a hetedik napon
Email: st.stephen@freemail.hu
"megpihent"!
Web: http://stephenchurch.org
A Szentlélek 7 ajándékát Pünkösdkor kapják az apostolok, a 7x7+1. napon Húsvét után.
Administrator: Rev. Michael Knotek
A 8-as a BOLDOGSÁG száma és jele, ami itt a Hegyi-Beszédben 9: "Boldogok vagytok,
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
amikor MIATTAM üldöznek titeket!" (Mt 5,12). Nem emberek miatt, tetteitek miatt,
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
hanem MIATTAM!
Organist: Mr. Imre Olajos
"Boldogok a lelki szegények!" akik lélekben (belsőleg) szabadok és elismerik Isten
végtelen gazdagságát és részesülnek is abból. Nem az anyagi- hanem a lelki dolgokhoz kell
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ragaszkodnia az evangéliumi-boldog-embernek! És ez nem a vagyon nélküli szegényeket
Miseszándék/Intention
Kéri/Requested By
Nap/Day
Idő/Time
jelenti, hanem a jámbor embereket, akik nem embertársaiktól, hanem Istentől várnak
mindent.
Sedon Anna felgyógyulásáért
Babochay Mimi
Jan 29 10:00AM
A szomorúak a bűnük miatt- és a bűnök miatt szomorkodnak! A szelídek önuralmat
és Pongrácz Cilike
tudnak gyakorolni magukon és akik éhezik- és szomjazzák az igazságot vágyódnak Isten
után és a lelki értékek után.
Febr 5 10:00AM
Jankovich Sándor
Pongracz Cilike
Az irgalmasok átérzik embertársaik (felebarátaik) problémáit és szenvedéseit és segítenek
rajtuk. A tisztaszívűek (tisztalelkűek) távol tartják magukat a bűntől! A békességszerzők
igyekeznek az embertársaik között felmerülő ellentéteket megszüntetni.
Válaszos zsoltár: Boldogok, akik lelkükben szegények:
A "9. boldogság" összefoglalása a Hegyi-Beszédnek: Ember! Csak akkor vagy igazán
boldog (boldog-üldözött), ha vállalod a Krisztus evangéliumi-tanitása szerinti életmódot,
övék a mennyek országa.
hogy önzetlenül tegyed a jót és igy eljuss Isten örök-országába! És ez azt is kifejezi, hogy
csak az Isten- és ember iránti SZERETET földi- és örök boldogságunk forrása és a világ
Énekek: 253, 253-4, 139, 140, 151, 306, 181.
előrehaladásának egyetlen útja!
A Karácsony utáni 40. napunk is a SZERETET ÜNNEPE: Jézus Krisztus templomba
MISSION STATEMENT
történő bemutatásának (Gyertyaszentelő Boldogasszonynak) ünnepe. Az égő gyertya
St. Stephen King of Hungary Church
üzenete számunkra, hogy minél több embertársunkat Krisztushoz, a Világ-Világosságához
serves the spiritual needs of all
vezessük! Kérjük Istentől a SZERETET természetfeletti kegyelmi ajándékait, hogy
Catholics in our neighborhood,
békében és egymást segítve nyerjük el majdan örök boldogságunkat. A m e n.
regardless of ethnicity, and also
IMA AZ IFJÚSÁGÉRT
welcome all Hungarians who want to
Vezesd, ó, Krisztus, az ifjúságot igazságban, hogy ne hagyják magukat tévútra vezetni
pray in their language and keep their
új bálványok által, mint amilyen a magamutogató fogyasztás, a mindenáron való jólét, az
cultural traditions alive!
erkölcsi lazaság, vagy az erőszakos tiltakozás: hadd éljék meg inkább a Te üzenetedet
örömben, amely a Nyolc Boldogság üzenete, az erkölcsi elkötelezettség üzenete a
In your prayers, please remember these parishioners or relatives and
társadalom hiteles alakítása érdekében.
Vezesd, ó Krisztus, valamennyi hűségest a hitben, hogy a keresztény hit hassa át egész friends of parishio-ners who are sick and in need of God’s healing grace:
életüket, és bátor tanúság-tevőkké tegye őket a világ előtt üdvözítő küldetésed során, hogy Baksay István, Vajda Rudi, Mátyás Károly, Joseph Toth, Domokos
Mária, Jacques Yez, Serfecz József, Neubauer Jószef, Babochay András,
az Egyház tudatos és cselekvő tagjai legyenek, akik bizonyosak abban, hogy Isten
Jurasits Mária, Krémer Klára, Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus.
gyermekei, és testvérek minden néppel!
Szent II. János Pál pápa

2017

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.
+ Today, January 29th -at mass we
have a second collection for the
Church in Latin America. After mass,
coffee and pastries will be served.
+ On February 5th, after mass we
welcome our parishioners for breakfast
+ On February 25th, there will be the
traditional Mardi Gras dinner and
ball.
Before the ball there will be mass from
5:30PM.
+ 2017 envelopes are available in St.
Elizabeth Hall.
+ Please stop by the office to sign up
with Pongracz Cilike if you are
interested in your 2016 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!
+ Ma, Január 29 -A Szentmisén 2. gyűjtés
lesz a Latin Amerika-i templomok
javára.Szentmise után süteménnyel és kávéval
várjuk a híveket.
+ Február 5 - Szentmise után reggelire hívjuk
a kedves híveket.
+ Február 25-én lesz a Templomunk farsangi
bálja.szentmise, A bál előtt d.u. 5:30-tol lesz
szentmise, utána pedig finom vacsora, tánc és
jelmez verseny. A farsangi tárgynyeremény
sorsoláshoz ajándékokat köszönettel
elfogadunk.
+ Erzsébet teremben felvehetőek a 2017-es évi
boritékok.
+ 2016-os adományok adóbevallásához
szükséges papírokat felvehetik az irodában
Pongrácz Cilikénél.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodában.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport
tanítási dátumok: Február 11 , Február 19 - Szánkozás, Március
11 és 25, Április 8 és 22, Május 6 és 13.

Dear Parishioners,
Are you ready to give up your usual mode of living in order to be one with
God? Peace comes when we live out our true calling from God. Our true
calling is to be humble people who serve the Lord even if it requires us to
be poor and lose popularity in the process. The combination of the three
scripture readings for today remind us of just how counter-cultural it us to
authentically live out our Christian faith.
The virtue of humility seems to be lost today. We live in a society where bragging and
promoting oneself is popular. Personally, I find it embarrassing when people call attention to themselves. The prophet Zephaniah says we are to seek justice through humility
whereby God will shelter us from the storms of life. If we take refuge in God above all
things then we will experience peace.
Take a note from St. Paul! Last week we heard him admonishing the Christians in the
city of Corinth for fighting with one another. This week we hear him reminding those
same people, and us, that when you get right down to it no one has any reason to be
proud or boastful. We are basically simple people whom God loves despite our neediness. Our proper place is not to give ourselves credit but to extol the virtues of God in
all things.
Sometimes people look for the secret to having a happy life. Today's gospel passage defies everything that is normally regarded as what is needed to be genuinely happy. Jesus
said if you really want to be happy you should be poor, mourning, meek and hungry.
Our lives should be focused on being merciful, clean of heart, peacemakers who are
willing to let people mock us and persecute us for being committed to the faith. It's no
secret. If we put God first, others second and ourselves last, then we will find true peace
and more happiness we ever thought possible!
Have a wonderful week boasting about just how wonderful God truly is!
In God's love,
Father Michael Knotek
URUNK BEMUTATÁSA - Gyertyaszentelő Boldogasszony
Február 2.
Jézus életében, íme, elkezdődik az áldozat. Szülei helyette visznek áldozatot a
jeruzsálemi templomba, majd ő maga lesz áldozattá.
BEMUTATÁS – TALÁLKOZÁS
A mai nap a bemutatás ünnepe, a találkozás ünnepe, a beteljesedés ünnepe, az
egyház ünnepe és a fény ünnepe. Aki szívvel-lélekkel részt vesz a szentmisén és
körmeneten, belső megújulással és lélekben megerősödve hagyja el az Isten házát, s
magával viszi mindennapi életébe Krisztus fényét. * Add, Urunk, hogy mindig az isteni
élet fényében járjunk! Szűz Mária, Gyertyaszentelő Boldogasszony, könyörögj érettünk!

