
 

 

ANNOUNCEMENTS  

+ We are 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. 

+ The 2020 donation envelopes are 
ready to be picked up in the Elisabeth 
Hall.  
+ On January 5 (Epiphany) - we in-

vite everyone for breakfast after mass. 

+ Jan. 12 After mass we will have cof-

fee and pastries. 

+ Please report any changes in address 

or phone number to the office. 

+ Sunday mass intentions for our 

loved ones can be requested in the of-

fice.  

+ To learn more about our events, visit 
 www.stephenchurch.org 

+ For those parishioners who cannot 

attend mass regularly, at GiveCen-

tral.org,  donations could be offered to 

our church and to St. Stephen Hungar-

ian School, as a one time or periodi-

cally, with a credit card or from a bank 

account. 

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 Szent-

mise előtt! 

+ Az Erzsébet teremben felvehetőek a 2020-as 

évi boritékok. 

+ Ma, Január 5 VÍZKERESZT - Szentmise 

után reggelire hívjuk a megjelenteket.  

+ Jan. 12 Mise után sütemény és kávé lesz. 

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy tele-

fonszáma megváltozott, jelentse be az 

irodában. 

+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik 

elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 

+ Templomunk eseményeit megtekinthetik: 

www.stephenchurch.org 

+ Azok részére akik ritkábban tudnak templom

-ba járni, de szívűkön viselik a templomunk 

sorsát, lehetőség van adományozni 

templomunk és az Szt. István Magyar Iskola 

részére a GiveCentral.org   web oldalon, hitel 

kártyáról vagy bank számláról, egyszeri vagy 

rendszeres adományokat ajánlani. 

 

 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 
SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2020 
Telephone: (773) 486-1896                                                            
Fax: (773) 486-1902 
Email: st.stephen@freemail.hu 
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Administrator: Rev. Jeremy Thomas 
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 
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JANUÁR 5 - VÍZKERESZT 
The Epiphany of the Lord 

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, 

Mátyás Károly, Joseph Toth, Jacques Yez, Jurasits Mária, Krémer Klára, 

Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Mocsán Ilike, 

Bajzek Erzsébet, Fejér-Simon István. 

Válaszos zsoltár: Hódoljon előtted, Istenem,  
        a föld minden nemzete! 
Énekek: 43, 122, 41, 39, 142, 306, 285 

PARISH  COLLECTIONS  
    Dec. 25 Christmas: $ 4,436.00 

Dec. 29: $ 328.00 
Christmas Offering: $ 300.00 

Flower Offering: $ 30.00 

Please support your Parish!  
May God bless your generosity! 

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

  Jan 5   10:00AM   

Édesapám Pongrácz Antal  
Memory of my Father  Antal Pongrácz 

 Pongrácz Cilike  

Domokos Mária  
Memory of my Mother Maria Domokos 

Tamás Ibolya és 
Családja 

  Jan 12 10:00AM  Dr. Puskás Imre emlékére 

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! 
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Dear Parishioners, 

Living on site at St Stephen King of Hungary, I have the luxury of being 
able to visit with Jesus in the Blessed Sacrament, whenever I want. I do so 
frequently and Jonah comes with me. 

During this season of Christmas, I also pay a visit daily to the baby Jesus 
in the manger, to see how He is doing and to thank Him for being here. Jonah also ac-
companies me. 

Yesterday we made that visit and as I knelt to pray before the manger, so Jonah sniffed 
the sheep, then he sniffed Jesus and then he gave a small lick to Jesus’ feet. I got a great 
kick out of that! Jonah recognizes and knows who Jesus is! 

As we celebrate the Feast of the Epiphany today, so we acknowledge that moment when 
Jesus was revealed to the world as Savior, as Lord and as Messiah! For this reason, the 
Magi bent their knee and they gave Him gifts. 

There are still a lot of people who do not know that Jesus is their Savior, their Lord and 
their Messiah. If they did, our church and all the churches throughout Chicago would be 
packed with people today. 

What are we doing wrong that the great news of Jesus and His birth is for many just an 
expression of festive sentimentality that comes just once a year? 

Why does Jonah kiss the feet of the baby Jesus and yet millions pass Him by? 

The heart of the world is hard and it is a heart that only beats for itself, whereas the 
heart of the infant Jesus beats for everyone, even if they dont recognize Him and espe-
cially if they reject Him. 

Today I invite you to do two things: first to kneel before Jesus (if you can) and second 
to pray for those that you know whose heart is still stubborn to make Jesus their priority 
in life. 

Never lose the sense of wonder of this Christmas season, by making sure your heart 
knows who Jesus is! 

 

URUNK MEGJELENÉSE: VÍZKERESZT 

2020. január 6. 

Betlehem szegénysége elrejtette Isten dicsőségét. Vízkereszt ünnepe felragyogtatja Isten 
nagyságát. A napkeleti bölcsek megértették a hívó szót, követték az égi jelet, s megtalá-
lták az Istenhez vezető utat. Sok áldozatot vállaltak, mégsem tekintették magukat 
hősnek, hanem boldogok voltak, hogy megajándékozhatták az újszülött királyt. 

 

 

KARÁCSONY UTÁNI 2. VASÁRNAP 

Ez a vasárnapunk vizkereszt ünnepe előtti vasárnapunk is, és az evangélium 
a Szent János szerinti evangélium bevezetéséről (prologusáról) szól. És János 
apostol Jézus Krisztusnak nem az időben és a világban való megjelenésével 
kezdi evangéliumát, hanem visszatér a "kezdet"-hez. Kezdetben nem volt 
anyag és nem volt világ, nem volt tér és nem volt idő. Csak Isten volt és rajta 
kivül senki és semmi. De volt Isten Örök Igéje (Logosz). "Ő volt kezdetben Istennél!" 
Jn 1,1-15. "Ő a láthatatlan isten képmása, minden teremtmény Elsőszülötte..." (Kol 1,15
-16). És Ő lett valóságosan emberré. 

A görög bölcselők és a zsidó irástudók sokat beszéltek és sokat irtak egy "Közvetitőről" 
aki Isten láthatatlan világa és az emberek látható világa között összekötő Logosz. Jézus 
Krisztus, akiben két természet egyesült, az isteni és az emberi. Ő az aki összekapcsolja 
az eget és a földet! És Ő nem a görög-, nem a pogány- vagy zsidó bölcselkedés hamis 
alakja, hanem az Örökkévaló Istennek Egyszülött Fia, az emberek Megváltója. 

A próféták és az apostolok Isten szavainak átadói voltak. Jézus azonban maga a Szó, az 
Ige (a Logosz), aki megtestesiti az Örök Szeretetet. Ezt az Isteni Szeretetet érezték 
lelkükben napkelet bölcsei, amikor égi jelet, a csillagot követve eljutottak Jézus 
jászolához. A mi feladatunk is az, hogy megjelenitsük Krisztust embertársaink számára. 
Legyünk mi is "Jelek" akik "betlehemi csillagként" embertársainkat Jézushoz vezetjük! 

Ehhez kérjük Isten kegyelmét: Urunk! -Te a pogányok közül először a bölcseket hivtad 
imádásodra! Tölts el minket is az imádás és a szolgálat lelkületével.   A  m  e  n. 

 

VÍZKERESZT ÜNNEPE 

A magyarság körében a vízkereszt ünnepéhez kötődően különböző népszokások 
alakultak ki. A magyar vízkereszt kifejezés a víz megszenteléséből, megkeresztelésé-
ből ered. 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 + 20. Az eredeti értelmezés szerint a három betű a latin 
áldás-formula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat („Krisztus áldja meg e 
házat”). 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 

Hitünk, imánk és áldozatos szeretetünk jelképe az arany, a tömjén és a mirha. A 
bölcsekkel együtt felajánljuk életünket, a keresést, a kérdezősködést, a leborulást. Isten 
szeretetében gazdagabbak leszünk, amikor az áldozatban megjelenik közöttünk Jézus, 
az Isten Fia. 


