ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
Szükséges a HIT, REMÉNY és SZERETET, de legnagyobb közülük a
SZERETET! (1 Kor 12,31-13.13). A CSELEKVŐ SZERETET! Jézus is
erről beszélt a zsinagógában: a szeretetről- és a megbocsátásról. De mi van
akkor a szeretettel ha minden jót megteszünk másoknak és mindent
megbocsátunk? Ez lenne az igazi, földi boldogság! Ha mindenki önzetlenül
tenné a jót, akkor földi mennyország lenne a világ. De hol van ettől a világ!? Sajnos
nagyon messze. Pedig csak egyedül a SZERETET az ember földi-és örök boldogságának
forrása. De a SZERETET a világ előrehaladásának egyetlen útja és mindenki üdvössége.
"Nemo profeta in patria sua!" "Senki sem próféta a saját hazájában!" mondja a latin
közmondás. Jézus is otthon, Názáretben "Józsefnek, az ácsnak a Fia" volt!
De napjainkban sem csak egyszerűen az "ember fia-, vagy super star!" Hanem Isten
Fia, a Megváltó, aki érettünk emberré lett! Őt ünnepeljük minden év február 2-án is, mint
Isten Fiát, a Megváltót.
A Karácsony utáni 40. napunk is a SZERETET ÜNNEPE. Jézus Krisztus templomban
történő bemutatásának (Gyertyaszentelő Boldogasszony) ünnepe. Gyertyát szentelünk, azt
a gyertyát, ami keresztény életünk JELE és SZIMBÓLUMA is. Ahogyan a gyertya világités meleget ad, úgy kell nekünk is világítanunk embertársaink számára, tanúságot téve, és
az Evangéliumi Tanítás által minél több embertársunkat vezetni Jézus Krisztushoz!
Kérjük a mai vasárnapon külön is Istentől mindannyiunk számára a szeretet
természetfeletti kegyelmi ajándékait, hogy békében és egymást segítve élhessünk és a
Szentlélek által tovább erősödve nyerjük majd el örök boldogságunkat. A m e n.
CLEVELAND - Csíksomlyói zarándoklat 2016. május 9-20.
Történelmi és vallási körutazás Erdélyben

Minden magyarnak életében legalább egyszer el kell látogatnia Erdélybe, és aki volt már,
az mindig visszavágyik! Csíksomlyó, Erdély és Székelyföld spirituális központja, ahová az
emberek azért zarándokolnak, hogy lelki erőben, hitben és magyarságtudatban erősödjenek.
Ennek jegyében szervezzük csíksomlyói zarándokutunkat, amely egy történelmi és kulturális
erdélyi körutazással egészül ki. Időpont: 2016. május 11-19.
Indulás Budapestről: május 11-én, szerdán reggel 8 órakor – balatoni körút
Csütörtökön indulunk Erdélybe, 19-én csütörtökön érünk vissza Budapestre
Utazás: luxus autóbusszal (Tv, rádió, WC, kávé, üdítő, szeszes ital)
Szállás: 3-4 csillagos, 2-3 ágyas szállodai szobákban. Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora)
Részvételi díj: $750 – a balatoni és erdélyi útra vonatkozik!!! Belépők: az árban benne
foglaltatik Idegenvezetés: személyem, illetve az adott helyen kijelölt személy
Utasbiztosítás: mindenki egyénileg Repülőjegy: mindenki egyénileg
Jelentkezés: a plébánián, telefonon, e-mailben vagy személyesen
Saint Emeric Roman Catholic Church 1860 West 22nd. St., Cleveland, Ohio 44113
Tel.: 216-861-1937 www.stemeric.com saintemericparish@gmail.com
Mivel a legtöbb jelentkező előbb szeretne Magyarországra utazni, és tovább szeretne
maradni, ezért kell a repülőutat egyénileg megoldani, ami ár szempontjából még kedvezőbb.
Részletesebb útleírást olvashatnak a Szent Imre templom honlapján!
SZERETETTEL VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET!

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCHSZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
Telephone: (773) 486-1896
Fax: (773) 486-1902
Email: st.stephen@freemail.hu
Web: http://stephenchurch.org
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Administrator: Rev. Maciej Galle
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
Organist: Mr. Imre Olajos

JANUÁR 31. - ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
Date/Nap

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Arline Antonovits

férje Antonovits Mihály

Jan 31

10:00AM Édesanyáért, Nagymamáért

Kolos Alíz, Göndöcs Rita
és Alíz

Febr 6

5:00PM

id. Vitális Sándor

Vitális család

Febr 7

10:00AM

Megyeri Piroska

Megyeri és Bicók Család

Válaszos zsoltár: Ajkam hirdeti, igazságodat, Uram.
Énekek: 253, 253-4, 139, 140, 151, 306, 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!

PARISH COLLECTIONS
Jan. 17 7:00 PM Mass: $ 440.00
Jan. 24 10:00 AM Mass: $1,441.00
Please support your Parish!
May God bless your generosity!

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, Vajda Rudi, Mátyás Károly, Joseph Toth,
Mrs. Maureen Simonyi, Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József,
Neubauer Jószef, Babochay András, Jurasits Mária, Krémer Klára,
Szabó Terike, Mákos Anna .

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.
+On February 6th, there will
be mass at 5 PM, followed by
the traditional Mardi Gras dinner and bal. . We ask everyone
who could, to contribute with
donations to our raffle.
+ The 2016 donation envelopes
are ready for pick up in the
Elisabeth Hall.
+Please stop by the office to
sign up if you are interested in
your 2015 donation paper for
the tax deduction.
+ We ask that if anyone has
changed their address or phone
number, please notify the office.
+ To learn more about our
events, visit
www.stephenchurch.org.

HIRDETÉSEK
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt. Mindenkit szeretettel hívunk a közös
imádságra.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise
előtt!
+ Február 6-án lesz a templomunk Farsangi bálja,
5 órakor szentmise, mise után pedig finom vacsora,
tánc és jelmez verseny. A farsangi tárgynyeremény
sorsoláshoz ajándékokat köszönettel elfogadunk.
+ Imádkozzunk Babochaz András és Mákos Anna
mielőbbi felgyógyulásáért.
+ A 2016-os borítékokat a Szent Erzsébet teremben
felvehetik a kedves hívek.Aki teheti, vigye el ismerősének is
+A 2015-ös év adomány kimutatását, adóbevalláshoz, egyéni kérésre kinyomtatjuk. Kérjük igényükkel
jelentkezzenek az irodában.
+ 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

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS
MAGYARSÁGUNK
OUR HUNGARIAN
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
COMMUNITY AND HERITAGE
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
+ If you would like to rent the
Mindszenty Hall for private events, we Aki szeretné Templomunk Mindszenty terask that you stop by the office at least mét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze
three weeks before the requested date. szándékát legalább 3 héttel az esemény
+ If you would like to know more about előtt templomunk irodájában, vagy hívja a
Templomot..
Hungarian events taking place in our
+ Ha szeretne tudni a városunkban történő
area, please visit:
magyar eseményekről, programokról, a
chicagohungarians.com for more inforwww.chicagohungarians.com web oldalon
mation.
mindenezekről tájékozódhat.

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport
időpontjai a 2016. tél/tavaszi félévre:
Március : 12 ; 26.
Április : 09 ; 23 ; 30.
Február : 13 ; 27.
Május : 01 - Anyák napja
Február : 06 - FARSANGI BÁL, SZÁNKOZÁS: 21

URUNK BEMUTATÁSA - Gyertyaszentelő Boldogasszony - Február 2.
Az ószövetségi törvény előírása szerint a negyvenedik napon a gyermek Jézust
fölvitték szülei a jeruzsálemi templomba, hogy bemutassák az Úrnak, és áldozatot
ajánljanak fel. Ő ezáltal látszólag csupán az ószövetségi törvényt teljesítette,
voltaképpen azonban hívő népével találkozott. Az agg Simeon és Anna prófétaasszony
a Szentlélek indítására a templomba mentek, és felismerték a gyermek Jézusban a világ
Megváltóját.
A MEGSZENTLET ÉLET NAPJA - Február 2.
Könyörgőnap a szerzetesi hivatásokért
A megszentelt élet napjának megünneplése (...) egyfelől segíteni kívánja az egész
egyházat, hogy egyre jobban megbecsülje azoknak a személyeknek a tanúságtételét,
akik az evangéliumi tanácsok megélésével Krisztus szorosabb követését választották,
másfelől megfelelő alkalmat szeretne felkínálni a megszentelt személyeknek, hogy
megújítsák szándékaikat és felélesszék magukban azokat az érzelmeket, amelyek új
erővel tölthetik meg átadottságukat az Úrnak.
Az emléknap célja, hogy dicsőítse az Urat a megszentelt életet választók hivatásáért,
amely az egyház szentségéhez tartozik; továbbá, hogy egyre jobban értékelje azok
tanúságtételét, akik Krisztus követését választották az evangéliumi tanácsok gyakorlása
által; valamint, hogy a világnap értékes alkalom legyen a megszentelt életet élők
számára, hogy megújítsák fogadalmaikat, amelyek arra ösztönzik őket, hogy az Úrnak
ajándékozzák magukat.
BALÁZS-ÁLDÁS
Február 3-a Szent Balázs püspök és vértanú napja. A IV. században
Örményországban élt, hitéért Diocletianus császár borzasztó kínzások után lefejeztette.
Torokbajban 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.

