URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE! (gondolatkeltő)

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCHSZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

Az Izaiás prófétánál mejövendőlt szolga úgy jelenik meg, mint
2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
2012
Isten Kedves Fia, Akire érdemes odafigyelnünk Leszáll Rá a Szentlé- Telephone: (773) 486-1896
Fax: (773) 486-1902
lek GALAMB képében, hogy FELKÉRJE az Istentől kapott feladat
Email: st.stephen@freemail.hu
végzésére. Ennek következtében Krisztus emberi természete eltelik a Web: http://stephenchurch.org
LÉLEK ADOMÁNYAIVAL a lehető legmagasabb fokban.
Administrator: Fr. Sándor Siklodi
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
Két dolgot tapasztalhatunk meg Jézus megkeresztelkedése
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
kapcsán.
Organist: Mr. Imre Olajos
a. beáll a bünösök közé, hiszen azért jött le közénk, hogy
JANUÁR 8. URUNK MEGJELENÉSE - VÍZKERESZT
magára vegye büneinket az ATYA szándéka szerint. Igy Jézus megELVÁNDORLÓK ÉS MENEKÜLTEK VILÁGNAPJA
keresztelkedése a MI MEGKERESZTELKEDÉSÜNKET juttatja
Nap/Day
Idő/Time
Miseszándék/Intention
Kéri/ Requested By
eszünkbe. A keresztség szentségében bennünket is a Szentlélek vesz birtokába és arra
ösztönöz, hogy - mint az Atya kedves gyermekei - jó kedvvel, jó szivvel, örömmel teljeid. Megyeri József
Megyeri család
JAN 8 10:00 AM
sitsük az Atya akaratát.
Lassu Gábor
Lassu Katalin és Boldizsár
b. Amikor a szentmisére összegyülünk - mint Isten Népe - mi is felidézzük Jézussal való azonosúlásunkat, hiszen Ő sem tartotta olyan fontosnak a mennyei hazát, hogy
Csiszár Erzsébet
Megyeri Család
JAN 15 10:00 AM
érettünk ne ereszkedett volna le a földre és vált volna "HASONLÓVÁ HOZZÁNK MINDENBEN" kivéve a bünt, amit Ádám és Éva örökségeként - mint terhet - hordozunk a
Válaszos zsoltár: Hódoljon előtted, Istenem, a föld minden nemzete!
megváltás reményében, de melytől Jézus által képesek vagyunk megszabadúlni.
Énekek: 43, 23, 41, 39, 32, 306, 285.
Próbáljuk a HIT szemével megközeliteni Jézus emberré-levésének titkát, Aki közöttünk van, de Akit tökéletes ismerettel még nem ismerünk (most még homályos a
PARISH COLLECTION
látásunk), de jelenléte BIZTOSITÉK ARRA, hogy Általa megszabadúlunk bünös embervoltunktól és Őáltala, Őbenne és Ővele megszabadülunk a büntől.
January 1st : $ 590.00
Jézus Te a Jordán folyó vizében vállaltad sorsunkat, add, hogy méltók
Xmas offering: $ 660.00
maradjunk Isten-gyermeki voltunkhoz Teáltalad.

Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj
nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és
értelmet, Uram hogy megtegyem a Te szent és igaz parancsodat.
Assisi Szent Ferenc

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!

ANNOUNCEMENTS
+Thank you for all the Christmas
flower offerings. Your donations
helped decorate the church for the
holidays. We ask those who
could, to came and help take
down and store the Christmas
trees and decorations., on January 19th.
+ There will be a Parish Council
Meeting today, after breakfast.
+On January 15th, there will be a
second collection to keep faith
and support pastoral work for the
Church in Latin America. There
will be a breakfast after Mass.
+The 2012 donation envelopes
are ready to be picked up in the
Elisabeth Hall. We ask everyone
who has changed their address or
phone number to stop by the office and update it.
+Those who wish to have their
homes blessed in the new year,
please stop by the office or contact Fr. Sándor to schedule a
convenient time.
+We ask that if anyone has
changed their address or phone
numbers to please notify the office.
+On February 5th, our Vicariate Bishop, Bishop Alberto
Rojas, will visit us and celebrate
Mass at our Church. We invite
all Hungarian organizations to
attend as well as the Hungarian
School and the Scouts.

HIRDETÉSEK
+Köszönjük virágadományukat, mellyel ünnepélyessé tették templomunkat a karácsonyi ünnepekre. Kérjük azokat akik tehetik, jöjjenek január
19én és segítsenek, a karácsonyfák és díszletek
leszedésében és tárolásában.
+Ma, reggelire hívjuk a kedves híveket. Reggeli
után EGYHÁZTANÁCS gyűlés lesz, kérjük a
tagok pontos megjelenését.
+Jan. 15 Szentmisén 2. gyűjtés lesz a Latin Amerikai Egyházak javára. Szentmise után reggelire
hívjuk a kedves híveket.
+Sándor atya 2012 januárjában házszentelésre indul, aki szeretné ezt igénybe venni,jelentkezzen az
irodában, vagy hívja a templomot.
+A 2012-es borítékokat az Erzsébet teremben
felvehetik a kedves hívek. Vigyék el ismerőseiknek is,ezzel is postaköltséget spórolunk meg.
Esetleges címváltozást kérjük jelentsék be az
irodába.
+Kérjük a híveket, hogy a mozgáskorlátozásra kijelölt helyet hagyják szabadon azok számára, akik
jogosultak erre. Illegálisan használt mozgássérült
papír az új törvény szerint $500.00 büntetéssel jár.
Legyünk tekintettel felebarátainkra, akik rászorulnak a Templom előtt kijelölt 4 parkoló helyre.
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!
+ Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy ismerőse
beteg és szeretnék, hogy Sándor atya meglátogassa, jelentsék be az irodában, vagy hívják a
Templomot.
+ Február 5 Kerületünk új püspöke, Bishop Alberto Rojas ezen a vasárnapon meglátogatja Templomunkat. Ezúttal hívjuk a Chicago-i Magyar
Egyesületeket, a Magyar Iskola és Cserkészet
fiataljait és a kedves szülőket, Chicago magyarságát a 10 órai Szentmisére.

+ We would ask our parishioners to please be considerate of
others when parking in front of
our church in the handicapped
space, ensuring that older parishioners with proper permit
would get priority.
+To see more about events at
our church, visit our website at
www.stephenchurch.org

+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodába.
+Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org
KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK
+Jan.28-én van Magyar Kluk hagyomános Gála
Bálja. Mindenkit szeretettel várnak.
+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
Aki szeretné Templomunk Mindszenti termét
rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát
legalább 3 héttel az esemény előtt templomunk
irodájában, vagy hívja a Templomot..
+Ha szeretne tudni a városunkban történő magyar eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web oldalon mindenezekről tájékozódhat.

OUR HUNGARIAN COMMUNITY AND HERITAGE
+ On Jan 28th, the Hungarian
Club will have their Annual
Charity Ball. Everybody is welcomed to attend the event.
+To all those who would like to
rent the Mindszenty Hall for
private events, we ask you to KONZULI FOGADÓNAPOK
stop by the office with at least A konzuli napok programja:
2012. január 27, péntek: délután 12:00 és 6:00 óra között
three weeks before the re2012. január 28, szombat: délután 2.00 és 4:00 óra között
quested date.
+If you would like to know
more about Hungarian events
taking place in our area, please
visit chicagohungarians.com

2012. január 29, vasárnap: délután 2:00 és 6:00 óra között
Helyszín: Norridge-i Magyar Református Templom, 8260
West Foster Avenue, Norridge, IL 60706
Idõpontokat a következõktõl lehet kérni,
Bokor Erika: #847-825-1950

Stétz Andrea: andreastetz@hotmail.com

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and friends of
parishioners who are sick and in need of God’s healing grace:Mr.&Mrs. Szalai
István, Klapka Mihály, Baksay István, Jurasits János, Vajda Rudi, Butkovich
Adél, Boesze János, Szabó Ilonka, Saller Márta, Molnár János.

