ADVENT ELŐTT!
A mai Evangéliumi tanítás A VILÁG VÉGÉRŐL szól! Vagyis Krisztus
2.eljöveteléről!A HIT-ÉVÉNEK vége felé közeledve, mint HITeles- KrisztusiTanúságtevőknek éreznünk kell azt, hogy ÚGY DOLGOZZUNK, MINTHA MINDIG
ÉLNÉNK, és azt is, hogy ÚGY IMÁDKOZZUNK, MINTHA MINDJÁRT
MEGHALNÁNK !
Második eljövetelekor Krisztus nem a MULANDÓSÁGOT képviseli,
mint mi mulandó emberek, hanem a BETELJESEDÉST, AMIT ISTEN
SZERETETE VEZÉREL! a VILÁG-VÉGÉN (Kr. 2.eljövetelekor) az életünk
megszokott keretei összeomlanak! Csak a SZERETET MARAD MEG
SZERETETNEK! (1Kor 13,8 és 13.)
Gyakran elfelejtjük itt földi-életünkben, hogy VÁNDOROK VAGYUNK, a
MENNYORSZÁG ZARÁNDOKAI, az ÖRÖK-ÉLET-POLGÁRAI! Végső célunkat is
feledve, célnélküli-emberek, a megszokások rabjai lettünk: és kétségbe
esünk, ha életünk "Biztosnak vélt" keretei veszélybe kerülnek! Nemcsak álmessiások, és a
jeruzsálemi-nagytemplom lerombolása jelenti a "Világ -Végét!" mint negatívum, hanem
pozitívumként MAGA KRISZTUS- ÉS AZ Ő ELJÖVETELE!
Ekkor ér véget Egyházunk vándor-útja is! De földi-szenvedésünk is! És
várakozásunk beteljesedik! Persze addig is igyekezzünk pótolni LELKI-ÉLETÜNKHIÁNYOSSÁGAIT testi lelki egészségrombolásunk helyett: és legyünk hatással
embertársainkra! Hátralévő földi életünk napjaiban legyünk a TEREMTŐ-ISTEN
munkatársai: testvériesebbé és igazságosabbá alakítva munkánkkal földi viszonyainkat,
Krisztustól kérve természetfeletti lelki-erőt és bátorítást!
Kérjük az állhatatosság Kegyelmét, hogy a közöttünk lévő viszálykodást
megszüntetve: töretlenül megmaradjon lelkünkben a testvéri-összetartozás tudata és Isten
iránti örök szeretetünk!
Ámen!
TESTVÉREINK, A SZENTEK - November 17. Nagy Szent Gertrúd szűz
emléknapja. Helfta kolostorában ciszterci apáca, misztikus, írásai a lelkiirodalom
gyöngyei, a Szent Szív titkának egyik első letéteményese. + 1301.
November 18. A Szent Péter és Szent Pál bazilikák fel-szentelésének napja. A
Vatikánban levő Szent Péter és az ostiai út melletti, ún. Falakon kívüli Szent Pál bazili-ka,
a két apostolfejedelem nyugvóhelyének közös ünnepe.
November 19. Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe Magyarországon. A világ többi
országában november 17-én tartjuk ünnepét. II. Endre magyar király leánya, Thüringiai
Lajos őrgróf felesége, három gyermek anyja. A mennyei dolgok szeretetteljes szemlélete
és a szegények áldozatos gondozása jellemzi. Férje halála után vidám lélekkel tűri a
megaláztatásokat, Assisi Szent Ferenc példáját követve vállalja a szegénységet, a betegek
gondozására szenteli magát. Huszonnégy éves korában halt meg (1231), s már néhány
évvel ezután szentté avatták.
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NOVEMBER 17 - ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Nov 16 6:00PM

Miseszándék/Intention

Bartakovits Johanna

Kéri/Requested By

Antonovits Mihály

Katona Jenő
10:00AM
Tarnay Klára
Nov 17
AM
Bartakovits Johanna és József

Nov 24 10:00AM

Molnár János

Éles Jolika
Pongrácz Cilike
Takhtehchian Család

Marócsik Család

Válaszos zsoltár: Eljön az Úr ítélni a földet, igazságban ítéli az egész világot.
Énekek: 220-, 220-4-5,127,116,306,183.
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
November 10th: $ 788.00
Please support your Parish!

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, Baksay István, Vajda Rudi,Jurasits János, Saller Márta, Mrs. Maureen
Simonyi, Mátyás Károly, Szukitch Margit, Szabó Terike, Mákos József

ANNOUNCEMENTS
+We will be praying the rosary every
Sunday morning at 9:30 before Mass.
All are welcome to pray with us.
+Today, coffee and pastries will be
served after mass.
+In November, remember our
deceased in your prayers.
+Like every year, we are collecting
non-perishable food and cans for
Thanksgiving. up to November 24th,
that we’ll be taken to the food pantry,
at St. Aloysius church. Thank you for
your donations and please place them
in the designated boxes, by the entrance.
+On November 24th we celebrate
Our Lord Jesus Christ The King,
there will be a second collection
benefiting the orphans and the poor.
Please be generous and thank you for
your donations. All are invited to
breakfast after mass, then there will be
a Parish Council Meeting.
+December 1st is First Sunday of
Advent, all are invited to breakfast after mass.
+On December 15th, we’ll have our
church’s Christmas celebration together with the William Penn Association, St. Stephen Hungarian
School and their dance group. For
those who would like presents for their
children, please sign up with Mócsán
Ilike or Katona Marika.
+For mass intentions, please call or
stop by the office.

HIRDETÉSEK
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
Szentmise előtt. Mindenkit szeretettel hívunk a
közös imádságra.
+Ma, a szentmise után, sütemény és kávéra
hívjuk a kedves híveket
+November hónapban emlékezzünk meg
imáinkban elhunyt szeretteinkről!
+November 24-ig élelmiszer gyűjtést tartunk
a rászorulók javára. A nem romlandó ( konzerv,
rizs, tészta....) adományokat Hálaadás
ünnepe előtt átvisszük Nick atya éléskamrájába,
ahonnan szétosztásra kerül a szegények között.
Kérjük, hogy a Templom bejáratnál és a
Mindszenty teremhez vezető ajtónál található
dobozokba helyezzék el adományaikat, amit
előre is hálásan köszönünk.
+November 24 - Krisztus Király Ünnepe,
második gyűjtés lesz a Szentmisén a szegények,
a rászorulók javára. Legyünk bőkezűek! A
szentmise után reggelire hívjuk a kedves
híveket. EGYHÁZTANÁCS gyűlés lesz, kérjük
a tagok pontos megjelenését.
+December 1 ADVENT 1. vasárnapja.
Szentmise után reggeli lesz.
+December 15-én, lesz Templomunk Karácsonyi ünnepsége közösen a William Penn biztosító Társasággal, Szt. István Magyar iskola,
óvodával és Népi tánccsoporttal. Aki szeretne
csomagot gyermeke vagy unokája részére, kérjük jelentkezzenek Mócsán Ilikénél vagy Katona Marikánál. Szt. Miklós püspök karácsonyi
csomaggal ajándékozza meg a gyermekeket. A
Szt. István Magyar iskola, óvoda és a Népitánccsoport, műsorral kedveskednek a
vendégeknek. Szeretettel hívunk mindenkit

+We ask that if anyone has changed
their address or phone number, please
notify the office.
+To learn more about our events, please
visit our website at
www.stephenchurch.org
+The Hungarian Club, is inviting everyone to attend the St. Nicholas celebration and lunch, on December 8th, from
11:30AM. More information could be
found on the fliers.

+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodába.
+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik elékére. Kérjük jelentkezzenek az
irodában.
+Templomunk eseményeit és a fénykpeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org
+A Magyar Klub, december 8-án, d.e. 11:30
-töl, szeretettel hív mindenkit a Mikulás
ebédre. Részletek a szórólapon olvashatók

Szomorúan tudatjuk a kedves hívekkel, hogy régi hűséges, jó Templomtagunk Boesze János bácsi, November 12-re virradóra örök álomra szenderült.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak. János bácsi ezen a nyáron
töltötte be 100. életévét, munkáját-színes ablakok készítése- városszerte ismerték.
Templomunkban a Szent Család üvegkép az Ő adománya, az 1956-os szobor János
bácsi hazafiasságát és művészetét hirdeti. A jó Isten adjon neki örök nyugodalmat!
A Szt. István Magyar Iskola időpontok a 2013. őszi/téli félévre:
December 7 és December 14.
December15. Karácsonyi ünnepség

Szombaton, November 23, - Szeretettel meghívjuk a kedves
híveket, Chicago magyarságát, Németh Zsolt Magyarországi
Külügyi Államtitkár Úrral való találkozóra, a Chicagói
Magyar Kultúrtanács rendezésében. Hely: Szt. István Király
Templom, időpont: déli 12 óra, k.b. 3 óráig. Kérnénk a kedves
hölgyeket, hogy aki tud, hozzon egy tál süteményt. Szóljanak
ismerőseiknek, jöjjenek minél többen. Részletek a szórólapokon
olvashatók.
The Hungarian State Folk Ensemble, one of the greatest folkloric
dance ensembles in the world, is having a one night only event on
Friday, November 22nd at 7:30pm at the Auditorium Theatre of
Roosevelt University. Group tickets start at only $23 per person!
Call Nicole or Cecilia at 312.341.2357 to reserve your seats today.

