
 

 

Évközi 4. vasárnap 
             OLVASMÁNY Szofoniás próféta könyvéből 

         Keressétek az Urat, ti, szegényei a földnek, akik teljesítitek parancsait. Keressétek 

az igazságot, keressétek az alázatot, talán menedéket találtok az Úr haragjának napján. 

        Meghagyom közöttetek a szegényeket és alázatosokat, akik az Úr nevében remé-

nykednek: Izrael maradékát. Ők nem művelnek többé gonoszságot, nem beszélnek ha-

zugságot, nem lesz álnok nyelv a szájukban. Olyanok lesznek, mint a nyáj: Legelnek és 

lepihennek, és senki sem zavarja meg őket.  

        Ez az Isten igéje. 

              SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 

        Testvéreim! Gondoljatok csak meghívástokra! Nem sokan vannak köztetek, akik a 

világ szerint bölcsek, és nem sok a hatalmas, nem sok az előkelő. Isten azonban azt 

választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket; s ami a 

világ szemében gyönge, azt választotta ki, hogy megszégyenítse az erőseket. Ami a 

világ előtt alacsonyrendű és megvetendő, azt választotta ki az Isten, a semminek 

látszókat, hogy megsemmisítse azokat, akik látszanak valaminek. Így senki sem dicse-

kedhet Isten előtt. 

        Általa van nektek is életetek Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünkké, 

megszentelődésünkké és megváltásunkká lett. Így teljesül az Írás szava: „Aki dicsek-

szik, az Úrban dicsekedjék!”  

        Ez az Isten igéje. 

             ALLELUJA 

Örüljetek és vigadjatok: * jutalmatok a mennyben bőséges lesz! 
           † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 

        Abban az időben: Jézus, látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig 

köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket: 

„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. 

Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. 
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. 

Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. 

Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert 

meglátják Istent. 

Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. 

Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. 
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle 

gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és „ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok 

az égben.” 

         Ezek az evangélium igéi. 

 

 

Énekek számai: 229, 229 5-6, 127, 142, 306, 195.  

VÁLASZOS ZSOLTÁR:  Boldogok, akik lelkükben 
                  szegények: övék a mennyek országa. 
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4th Sunday in ordinary Time  

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and 

friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace:  

Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Bajzek Erzsébet, Radics Géza. 
 

PARISH  COLLECTIONS  
January 22nd coll.: $ 180.00 

Church in Latin America coll.:$ 17.00 

          Isten fizesse meg templom  

tagjaink nagylelkű adományát! 

May God bless your generosity!                           

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! 

Nap/Day Idő/Time Miseszándék/Intention Kéri/Requested 

Jan 28 6:00PM 
      Tokay Milena  
   Memory of Milena Tokay               Kozma Veronica  

Jan 29 10:00AM Templomunk betegeiért / Our sick Parishioners  

 Feb  5 10:00AM 
Dr. Henrik Steiner and  
Mrs. Christa Steiner                          Kozma Veronica 



 

 

BOSCO SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP 

          A torinói egyházmegyében levő Castelnuovo közelében született 1815. augusz-

tus 16-án. Ifjúkorában nehéz élet jutott osztályrészül. Pappá szentelése után minden 

erejét az ifjúság nevelésére szentelte. Megalapította a Szalézi Szent Ferenc, illetve Má-

ria, 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. 

IMA AZ IFJÚSÁGÉRT 

         Vezesd, ó, Krisztus, az ifjúságot igazságban, hogy ne hagyják magukat tévútra 

vezetni új bálványok által, mint  amilyen a magamutogató fogyasztás, a mindenáron 

való jólét, az erkölcsi lazaság, vagy az erőszakos tiltakozás: hadd éljék meg inkább a 

Te üzenetedet örömben, amely a Nyolc Boldogság üzenete, az erkölcsi elkötelezettség 

üzenete a társadalom hiteles alakítása érdekében. 

           Vezesd, ó Krisztus, valamennyi hűségest a hitben, hogy a keresztény hit hassa át 

egész életüket, és bátor tanúság-tevőkké tegye őket a világ előtt üdvözítő küldetésed 

során, hogy az Egyház tudatos és cselekvő tagjai legyenek, akik bizonyosak abban, 

hogy Isten gyermekei, és testvérek minden néppel!                 Szent II. János Pál pápa 

 

URUNK BEMUTATÁSA 

Gyertyaszentelő Boldogasszony - Február 2.  

        Jézus életében, íme, elkezdődik az áldozat. Szülei helyette visznek áldozatot a je-

ruzsálemi templomba, majd ő maga lesz áldozattá. 

         Jóságodról elmélkedünk, Istenünk, templomod belsejében. Istenünk, miként már 

neved is, úgy Fölséged is betölt minden földhatárt; jobbod telve igazsággal.   

 

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 kör-

meneten, belső megújulással és lélekben megerősödve hagyja el az Isten házát, s ma-

gával viszi mindennapi életébe Krisztus fényét. * Add, Urunk, hogy mindig az isteni 

élet fényében járjunk! Szűz Mária, Gyertyaszentelő Boldogasszony, könyörögj éret-

tünk! 

BALÁZS-ÁLDÁS 

         Február 3-a Szent Balázs püspök és vértanú napja. A IV. században Örményor-

szágban élt, hitéért Diocletianus császár borzasztó kínzások után lefejeztette. Torok-

bajban és más betegségekben szoktak a hívők közbenjárásáért fohászkodni. 

A „Balázs-áldás”szentelmény, amely az egészségünkért való imádkozáshoz hozzáadja 

az Egyház és a közbenjáró Szent érdemeinek támogatását.  

Szent Balázs püspök és vértanú, könyörögj érettünk! 

 

 

ANNOUNCEMENTS  
 + We will be praying the rosary every 

Sunday morning at 9:30 before Mass. 

All are welcome to pray with will be 

served after Mass. 

+ Today, January 29th, coffee and 

pastries will be served after Mass . 

+ On February 5th, we invite every-

one for breakfast after Mass. 

+ Please stop by the office to sign up if 

you are interested in your 2022 dona-

tion paper for the tax deduction, or 

you could call Katona Marika at 773-

704-5050- 

+ The 2023 donation envelopes are 

ready to be picked up in the Elisabeth 

Hall.  

+ We ask that if anyone has changed 

their address or phone number, please 

notify the office. 

+ Sunday mass intentions for our 

loved ones can be requested in the of-

fice. 

+ If you would like to rent the 

Mindszenty Hall for private events, we 

ask that you stop by the 

office at least three weeks 

before the requested date.  

+ HIRDETÉSEK  
+ Minden vasárnap a mise előtt rózsafűzért 

imádkozunk Égi Édesanyánk tiszteletére. 

Szeretettel várunk mindenkit erre a közös 

imára. 

+ Ma, Január 29-én  Szentmise után 

süteménnyel és kávéval várjuk templomunk 

híveit. 

+ Február 5. - Szentmise után nosztalgia reg-

gelire hívjuk templomunk híveit. 

+ Aki adóbevalláshoz  igényt tart az elmult év 

templom adomány kimutatásról, kérjük je-

lentkezzen az irodában. Kérésre szívesen el-

küldjük, kérem hívják a 773-704-5050-es te-

lefonszámot. 

+ A 2023-as borítékokat felvehetik a kedves 

hívek a Szt. Erzsébet teremben. 

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefon-

száma megváltozott, jelentse be az irodába.  

+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, 

jelentkezzen az irodánál. 

+ Aki szeretné Templomunk Mindszenty ter-

mét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze 

szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt 

templomunk irodájában, 

vagy hívja a Templomot. 

 
 

ELMÉLKEDÉS 

         Urunk, irgalmas Isten, szentséges, hatalmas, te vagy a békesség, te vagy az 

egység, te vagy a tisztaság, te vagy a jóság. Atyja és Ura vagy mindazoknak, akik a 

békesség gondolatait táplálják szívükben. Adj nekünk alázatos-ságot, reményt és erős 

hitet! Engedd, hogy a testvéri szeretet lelke, a te Lelked ékesítsen bennünket, úgy kö-

zelítsünk egymáshoz tiszta szeretetben, mert ez minden parancsnak beteljesítése. Add, 

hogy boldognak mondjon bennünket egyszülött Fiad.               Jeruzsálemi Szent Cirill 


