Urunk megjelenése, Vízkereszt
ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCHOLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
Kelj föl, és tündökölj, Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége
2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
felragyogott fölötted. Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de
Telephone: (773) 486-1896
fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad. Népek jönnek világosságod- Fax: (773) 486-1902
Email: st.stephen@freemail.hu
hoz, királyok a benned támadt fényességhez. Hordozd körül tekintetedet és lásd: mind
Web: http://stephenchurch.org
egybegyűlnek és idejönnek hozzád. Fiaid messze távolból érkeznek, s leányaidat karon
fogva hozzák. Ennek láttára földerülsz, szíved dobog az örömtől és kitágul, mert feléd
Administrator: Rev. Edward J. Cronin
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özönlik a nemzetek kincse. Tevék áradata borít
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
majd el, Mádián és Efa dromedárjai. Mind Sábából jönnek; aranyat és tömjént hoznak,
Organist: Mr. Imre Olajos
és az Úr dicsőségét zengik. Ez az Isten igéje.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
JANUÁR 3. - VIZKERESZT
Testvéreim! Bizonyára hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokra részesültem. Kinyilatkoztatásból megismertem Krisztus titkát, amelyről korábban
THE EPIPHANY OF THE LORD
nem tudtak az emberek, de most a Lélek a szent apostoloknak és prófétáknak kinyilatkoztatta. Eszerint Jézus Krisztusban a pogányok is társörökösök, tagjai az egy testnek, és Nap/Day
Idő/Time
Miseszándék/Intention
Kéri/Requested By
az evangélium által részesei az ígéreteknek. Ez az Isten igéje.
Our Parishioners / Templomunk híveiért
ALLELUJA - Láttuk napkeleten csillagát, és eljöttünk, hogy hódoljunk az Úr előtt. Jan 3 10:00AM
†EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jan 10 10:00AM Domokos Mária
Tamás Ibolya és Családja
Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: „Hol van a zsidók újszülött királya?
Énekek számai: 43, 21, 39, 32, 23, 306, 41.
Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.” Meghallotta ezt
VÁLASZOS ZSOLTÁR: Hódoljon előtted, Istenem,
Heródes király és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép
írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak.
a föld minden nemzete!
Azok így válaszoltak: „A júdeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta: Te, Betlehem,
Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a
MISSION STATEMENT
fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.”
PARISH COLLECTIONS
St. Stephen King of Hungary Church serves
Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a
December 27th: $ 320.00
the spiritual needs of all Catholics in our
csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: „Menjetek, tudaChristmas flower coll.: $ 105.00
neighborhood, regardless of ethnicity, and
kozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is
Christmas collection: $ 5,407.00
also welcome all Hungarians who want to
elmegyek, hogy hódoljak előtte!” Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak.
Please support your Parish!
pray in their language and keep their
És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház
May God bless your generosity!
cultural traditions alive!
fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a
In your prayers, please remember these parishioners or
házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte,
relatives and friends of parishioners who are sick and in need of
majd kinyitották kincses zsákjaikat és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és
God’s healing grace: Jurasits Mária, Szabó Terike, Mákos Anna,
mirhát.
Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Mocsán Ilike, Bajzek Erzsébet,
Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton
Lakatos Éva.
tértek vissza országukba. Ezek az evangélium igéi.

1

2021

Vízkereszt, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe
1
A 4. század elejétől kezdődően lett ez a nap liturgikus ünneppé és ennek szokása gyorsan elterjedt előbb keleten, majd nyugaton. A keresztények körében 312 és 325 között
kezdett terjedni, mint Jézus Krisztus születésének, keresztségének, a kánai menyegzőnek
és a háromkirályok (napkeleti bölcsek) látogatásának ünnepe.
Az ünnep görög neve – epifánia, vagyis megjelenés – kifejezi, hogy Isten megjelenik
dicsőségében. Vízkereszt ünnepe emlékeztet tehát arra, hogy Jézus Krisztusban Isten
megjelent emberként, eljött közénk és elhozta nekünk az üdvösséget.
A keleti egyházakban sokáig egyet jelentett a születés és az epifánia ünnepe. Jézus
születése által Isten megjelent a világban. A napkeleti bölcsek által a pogányokhoz is eljutott a Megváltó születésének örömhíre. Máté evangéliuma (Mt 2,1–12) szerint a
háromkirályok a betlehemi csillag által vezéreltetve jöttek keletről Júdeába, hogy az
újszülött kis Jézusnak kifejezzék hódolatukat: aranyat ajándékoztak a Királynak, tömjént
az Istennek és mirhát az Embernek. Az evangélium mágusnak nevezi őket, de nevüket
nem említi. A hagyomány szerint hárman voltak, a 8. században élt Beda Venerabilis
nevüket is említi: Caspar, Melchior, Balthasar – azaz Gáspár, Menyhért, Boldizsár.
Vízkeresztkor hagyományosan vizet szentel a szentmise elején szertartást végző
püspök vagy pap. Innen származik az ünnep közismert elnevezése. Ezt a szent
hagyományt őrzi a bizánci egyház is, mégpedig kettős formában. Vízszentelés ugyanis
nem csupán az általában január 5-én nagy alkonyati zsolozsmával végzett Szent Bazil
Liturgiája végéhez kapcsolódik, hanem a január 6-ai Szent Liturgiához is. Az előesti
vízszentelés a görögkatolikus egyházban a templomokban történik, január 6-án néhány
pap és a püspök a folyókhoz is kimegy, hogy megszentelje azok vizét, ezáltal még
inkább bekapcsolódva a Jézus Krisztus megkeresztelkedésekor megvalósult eseménybe.
„Ma a vizek természete megszenteltetik, és a Jordán kettészakad, s hullámainak folyását
visszatartóztatja, látván a vizében keresztelkedő Üdvözítőt” (vízszentelési sztihira).
A magyarság körében a vízkereszt ünnepéhez kötődően különböző népszokások alakultak ki a századok során, és hagyományosan ekkor kezdődik a húshagyókeddig (a
nagyböjt kezdetét jelentő hamvazószerdát megelőző nap) tartó farsang is.
Vízkeresztkor kezdődik meg a házszentelések időszaka, amely a 15. századtól kialakult szokás. A házszentelés szertartása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel
meghinti a lakásokat, házakat; valamint megáldja a benne lakókat, dolgozókat. Szokás
szerint a házszentelés után az ajtóra fölírják az évszámot és a népi értelmezés szerint a
háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + G + M + B +
18. Az eredeti értelmezés szerint a három betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus
Mansionem Benedicat („Krisztus áldja meg e házat”).
„Ő az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit” (Jn 1,29–34). Vízkereszt ünnepe megmutatja nekünk, hogy Isten minden emberhez elküldte Fiát, hogy a megváltó Jézus
születésével elhozza számunkra az üdvösséget, az örök élet reményét. Adja meg nekünk,
hogy lássuk kezdeményezését, a jeleket, amelyek által vezetni akar minket.
Az ünnepen és azon túl is fordítsuk szívünket a megjelenő Isten felé, hogy megláthassuk
életünkben kegyelmi ajándékait!
részlet—Magyar Kurír, jan. 5, 2020

ANNOUNCEMENTS
+ Happy New Year everyone!
+ Thank you for all the Christmas
flower offerings. Your donations helped
decorate the church for the holidays.
Thank you All for supporting our
church with your Christmas offerings.
+ The 2021 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 office.
We got the word, that a few
month ago, after a long illness,
our parishioner Mátyás Károly
has passed on from this world.
May he rest in peace.

HIRDETÉSEK
+ Boldog, egészségben gazdag Új Esztendőt
kívávánunk minden kedves hívőnknek!
+ A 2021-es évi adomány boritékokat felvehetik
a Szt. Erzsébet teremben, aki tudja, vigye
el ismerősének, hiszen nagyon fontos, hogy
nemcsak jelenlétünkkel de anyagilag is
támogassuk templomunkat. Ezúton szeretnénk
megköszönni mindenki karácsonyi adományát,
Isten fizesse meg.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodába.
+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük,
jelentkezzen az irodánál.
Szomorúan hallottuk, hogy régi templomtagunk, Mátyás Károly, hónapokkal
ezelőtt, hosszas betegség után megtért
Teremtőjéhez. Isten nyugosztalja, az
örök világosság fényeskedjék neki! R.I.P.

EPIFÁNIA = MEGJELENÉS
A karácsonyi időszak második nagy ünnepe. Egyike a legrégibb ünnepeinknek,
keletről terjedt el az egész Egyházban. Az epifánia szó megjelenést, megnyilvánulást,
látogatást jelent. Amikor Krisztus megszületett, akkor Isten bevonult a földi világba, a
történelembe. Nem azért, hogy belemerüljön, hanem hogy magához emelje az
emberiséget. Jézusban rejtőzködött ugyan az isteni mindenhatóság, de egy-egy
pillanatban átfénylik emberi természetén, kinyilvánul a világ előtt.
Jézust keresték a napkeleti bölcsek Jeruzsálemben, majd Betlehemben.
Látogatásukkal Isten azt nyilatkoztatta ki, hogy Jézus nemcsak a választott nép, hanem
minden ember üdvözítője.
AZ ÉV ÜNNEPEINEK KIHIRDETÉSE
Tudjátok meg, szeretett Testvérek, hogy miként az Úr születésének örvendezünk
Karácsony ünnepén, úgy Isten irgalmából már most meghirdetjük nektek a Megváltó
föltámadásának ünnepét.
Hamvazószerda és a negyvennapi szent böjt kezdete február hó 17. napján lesz ebben
az évben.
A mi Urunk, Jézus Krisztus föltámadását szent örömben április 4-én ünnepeljük, az ő
dicsőséges mennybemenetelét május 16-án, Pünkösdnek ünnepét május hó 23. napján,
a legméltóságosabb Oltáriszentség ünnepét pedig június 6. napján.
Idén november 28-án lesz Adventnek, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelének első
vasárnapja.
Őneki legyen tisztelet és dicsőség mindörökkön-örökké. Amen.

