
 

       KARÁCSONY 2. VASÁRNAPJA    
     Ünnepeink után ismét a hétköznapok következnek. De Jézus Krisztus természetfeletti-
isteni segítsége által úgy kell, hogy használjuk a Tőle ajándékba kapott időnket, hogy 
földi életünk boldogságát- és örök életünk üdvösségét szolgáljuk.  
      A János-Evangélium emelkedett nyelvezete helyes irányba indít bennünket az új 
esztendő küszöbén, amikor Jézus titkának (misztériumának) irányába vezet: világosan és 
érthetően hirdeti, hogy amit az ember elrontott Isten teremtett világában ( az eredeti 
üdvösség áldott útját), azt a Teremtő helyreállította irgalmával- és szeretetével, amikor 
második személyében Ő maga is része lett ennek a világnak. (Jn 1,1 - 14). 
      Jézus Önmagáról nem sokat beszélt, de Istenről, az Atyáról, Isten-Országáról sokat 
tanított! Tanításában érzékelhető Isten természetfeletti jelenléte, ami azt jelenti, hogy az 
ember, mint eszköz Isten kezében szabadon engedi, hogy Isten felhasználhassa a jóra! 
Tanítása napjainkban is aktuális- és egyre aktuálisabb: "Emberek, ha figyeltek egymásra 
és segítetek egymáson, akkor felragyog és megvalósul bennetek és közöttetek Atyám 
Országa!" (Jn 1,14). 
      Miután hálát adtunk Istennek az elmúlt év látható- és láthatatlan (lelki) ajándékaiért, 
köszönjük meg Neki az újrakezdés lehetőségét is: kérjük, hogy az új esztendőben, ha kell 
tudjunk és merjünk jó irányba változtatni, tudjunk önmagunkon is változtatni, tudjunk 
megújulni (aminek jele a szenteltvíz) érezve azt, hogy Egyházunkban természetfeletti 
küldetésünk van. 
     Legyünk mi is "betlehemi-csillagok", kérve Istentől azt a Kegyelmet, mint természet-
feletti ajándékot, hogy példáinkkal-, szavainkkal-, tetteinkkel- és egész életünkkel 
Jézushoz közelebb kerülve embertársainkat is Hozzá vezethessük. Ámen.   (János atya) 

           20 + G + M + B + 16 
         A három napkeleti bölcs 
         G Gáspár, 
         M Menyhért 
         B és Boldizsár Isten Fiának  
csillagát követték és megtalálták Őt, aki 
emberré lett 
          20 kettőezer  
          16 és tizenhat évvel ezelőtt. 
          + + Krisztus áldja meg otthonunkat 
és maradjon 
          + + velünk az új esztendő minden       
                                                    napján. 

 

 

 

 

 
 

HÁZ MEGÁLDÁSA  VÍZKERESZTKOR 
 
Áldd meg, Urunk, Istenünk a mi 
otthonainkat, hogy legyen bennük egészség, 
tisztaság, az erény diadala, alázatosság, 
jóság, szelídség, békesség és szeretet. 
Legyen meg a törvény tisztelete, és a 
hálaadás az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentléleknek, és ez az áldás maradjon meg 
ezen a házon és a benne lakókon! 
 Római Szertartáskönyv 

HIMNUSZ 
Nagy a mi Urunk, erős és hatalmas, bölcsességének nincsen határa! Dicsérjétek őt, Nap, 
Hold és bolygók, amilyen nyelven csak zenghetitek Teremtőtök dicséretét! Dicsérjétek őt, 
égi harmóniák, és ti is, felfedett igazságainak tanúi és igazolói! És lelkem, te is zengd az 
Úr dicséretét egész életeden át! Tőle és általa és érte vannak minden dolgok, a láthatók és 
a láthatatlanok! Egyedül őt illesse tisztelet és dicsőség öröktől örökké!   Johannes Kepler 

 

 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2016 
Telephone: (773) 486-1896                                                            

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Maciej Galle 

Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

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 Mária, Mátyás Károly, Joseph Toth, 

Mrs. Maureen Simonyi, Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József,  

 Neubauer Jószef, Babochay András, Jurasits Mária, Krémer Klára,  

Szabó Terike. 

Date/Nap Idő/Time Miseszándék/Intention                               Kéri/Requested By 

Jan 3 10:00AM Pongrácz Antal                  Pongrácz Cilike  

Jan 10 10:00AM Templomunk betegeiért  

JANUÁR 3. - VÍZKERESZT: URUNK MEGJELENÉSE 

 

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! 

Válaszos zsoltár: Hódoljon előtted, Istenem, a föld minden nemzete!  

 Énekek: 43, 21, 39, 32, 23, 306, 41. 

PARISH  COLLECTIONS 

Dec. 20th 7:00 PM Mass:$ 606.00 

Dec. 24/25 Xmas coll. : $ 2,476.00  

Vigil light:$ 82.00 

Dec. 27th: $645.00                

Xmas offering:$315.00  

2015 Xmas collection:$ 5,186.00 

2015 Xmas flower coll.: $576.00 

   Please support your Parish!  

BÚÉK = Bízzuk Újra Életünket Krisztusra! 



 

HIRDETÉSEK 
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 
Szentmise előtt. Mindenkit szeretettel hívunk a 
közös imádságra. 
+ Szentgyónás van minden vasárnap a 
Szentmise előtt! 
+ Köszönet mindazoknak, akik önzetlen 
munkájukkal feldíszítették a Templomot és 
környékét, külön köszönet a Lengyel 
virágüzlet tulajdonos hölgynek, akik csodás 
díszítésével igazán ünnepélyessé tette Szent 
Karácsony ünnepét. Isten fizesse meg 
önfeláldozó munkájukat.  
+ Ma, Január 3-án, a Szentmisén második 
gyűjtés lesz a Latin Amerika-i Egyházak 
javára. Szentmise után reggelire hívjuk a 
kedves híveket. 
+ A 2016-os borítékokat a Szent Erzsébet 
teremben felvehetik a kedves hívek. 
+ Házszentelésre kérjük jelentkezzenek Maciej 
atyánál, vagy az irodában.  
+Február 6-án lesz a templomunk Farsangi 
bálja, 6 órakor szentmise, mise után pedig fi-
nom vacsora, tánc és jelmez verseny.  
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefon-
száma megváltozott, jelentse be az irodában. 
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik 
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket 
megtekinthetik: www.stephenchurch.org  

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. 
+Thank you to all the those who 
helped decorate the church and the 
premises. Special thanks for the nice 
flowers from the polish flower shop 
that decorated the church for Christ-
mas. 
+Today, January 3rd, there will be a 
second collection to keep faith and 
support pastoral work for the Church 
in Latin America. Breakfast will be 
served after the mass. 
+ The 2016 donation envelopes are  
ready for pick up in the Elisabeth Hall.  
+ Those who wish to have their homes 
blessed in the new year, please stop by 
the office or contact Fr. Maciej to 
sched-ule a convenient time.  
+On February 6th, 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 number, please 
notify the office. 
+ To learn more about our events, visit 
www.stephenchurch.org.  

   Hűséges, jó templomtagunk, Megyeri Piroska hosszas betegség után 
December 30-án délután megtért Teremtőjéhez. Önfeláldozó munkája, amit 
Templomáért tett, nem merül feledésbe. Őszinte részvétünket fejezzük ki 

lányának Bicók Terikének, fiának, Megyeri Józsinak és Családjaiknak. Imáinkban 
emlékezzünk meg Piroskáról, a jó Isten adjon neki örök nyugodalmat. R.I.P. 
          Régi , jó templomtagunk Varga István (Steve ), Varga Miska iker tesvére,   
        December 29-én elköltözött az örök hazába. Őszinte részvétünket fejezzük ki  
       Miskának és a Családnak. Imádkozzunk István lelki üdvéért, a jó Isten adjon neki 
örök nyugodalmat. R.I.P.  

 

Next year, we will be holding first 

comunion at our church. 

 Fr. Skerl Alfons, from Holy 

 Trinity Hungarian Church  

in East Chicago Indiana,  

will be preparing the children.  

He asks that all of the interested 

parents come to the informa- 

tional meeting with thei child, on 

January 10th after mass , where  

he will discuss details with all. 
KÖZÖSSÉGÜNK ÉS  

MAGYARSÁGUNK 
 

+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, 
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
Aki szeretné Templomunk Mindszenty 
termét rendezvényre kiváltani, kérjük 
jelezze szándékát legalább 3 héttel az 
esemény előtt templomunk irodájában, 
vagy hívja a Templomot. 
+Január 30-án van Magyar Kluk hagyomá-
nos Gála Bálja. Mindenkit szeretettel vár-
nak.  
+ Ha szeretne tudni a városunkban történő 
magyar eseményekről, programokról, a 
www.chicagohungarians.com web oldalon 
mindenezekről tájékozódhat.  

OUR HUNGARIAN  

COMMUNITY AND HERITAGE 

 

+ 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.  

+ On January 30th, the Hungarian Club 

will have their Annual Charity Ball. 

Everybody is welcomed to attend the 

event.  

+ If you would like to know more about 

Hungarian events taking place in our area, 

please visit:  

chicagohungarians.com for more informa-

tion. 

Jövő év folyamán első-
áldozás lesz templomunkban. 
A gyerekek felkészítését 
Skerl Alfons atya vállalta el. 
Az atya kér minden kedves 
érdeklődő szülőt, hogy 
január 10-én mise után 
jöjjön el gyerekével egy 
tájékoztatóra, ahol 

személyesen szeretné meg beszélni 

Karácsonyi virág adomány kiegészítés: 

 Ferenczi Sándor és Gabriella Keller - Gabriel Soltész emlékére 

EPIFÁNIA = MEGJELENÉS 

A karácsonyi időszak második nagy ünnepe. Egyike a legrégibb ünnepeinknek, 

keletről terjedt el az egész Egyházban. Epifánia szó megjelenést, megnyilvánulást, 

látogatást jelent. Amikor Krisztus megszületett, akkor Isten bevonult a földi világba, a 

történelembe. Nem azért, hogy belemerüljön, hanem hogy magához emeljen minket. 

http://www.stephenchurch.org/
http://www.stephenchurch.org
chicagohungarians.com
chicagohungarians.com

