EMLÉKEZZÜNK SZENT ERZSÉBETRE!

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH"Szent Erzsébet asszony életéröl, emlékezzünk sok jó tételéröl, hogy
SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
példáját kövessük, azon legyünk, amit Benne dicsérünk, cselekedjük!"
Szent Erzsébet l207-ben született - valószinüleg - Sárospatakon. (De
2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
2011
nem kizárt, hogy Pozsonyban, vagy Óbudán ?)II. András király és GerTelephone: (773) 486-1896
trúd királyné gyermeke. A Család harmadik gyermeke,Budán kereszFax: (773) 486-1902
telték meg fényes pompával, majd I. Hermann türingiai örgróf kérésére
Email: st.stephen@freemail.hu
Erzsébetet a kor szokásának megfeleöen négyéves korában eljegyezték
Web: http://stephenchurch.org
Hermannal, az örgróf fiával. Igykerült Erzsébet Eisenachba, majd WartAdministrator: Fr. Sándor Siklodi
burgba., ahol az örgróf és felesége mellett jó nevelést kapott. l2l3-ban
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
tragikus körülmények között meghalt édesanyja, Getrud (A Bánk Bánból
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
ismert figura!). Völegénye, a betegeskedö Hermann l2l6-ban, l9 évesen
Organist: Mr. Imre Olajos
meghalt, ekkor - némi politikai huzavona után - öccse, Lajos , - aki
NOVEMBER 20 - ÉVKÖZI 34 VASÁRNAP
Erzsébet legjobb pajtása volt - jegyezte el. Az esküvöt 1221-ben tartották Eisenachban.
Erzébet, a nálánál hét évvel idösebb Lajossal boldog házasságban élt, három gyermekük
KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE
született. 1225-ben Lajos II. Frigyes vazullusaként, hadba indult és a tartomány kormányzását
Erzsébet vette át.
Nap/Day
Idő/Time
Miseszándék/Intention
Kéri/ Requested By
II. Frigyes koronázásakor igéretet III. Incze pp.-nak keresztes hadjárat inditására. Lajos is
vele tartott. Erzsébet maga varrta fel a "keresztesek jelét" férje ruhájára. Lajos l227. szeptember
Templomunk támogatóiért
NOV 19 6:00 PM
11-én elhúnyt. Szeptember 29-én született Getrúd lányát már nem ismerte. Ekkor kezdött
Erzsébet "kálváriája", ti. Lajos öccsei, Henrik és Konrád igen keményen bántak Erzsébettel és a
Gyurosovits Szilveszter emlékére Mócsán Ilona
20 éves özvegyet megfosztották a vagyon kezelésének jogától és férje birtokainak jöveNOV 20 10:00 AM
Gyurosovits Sziveszter emlékére Lother and Helga Beke
delmétöl.
Ebben a helyzetben - Erzsébet - egy októberi napon észrevétlenül eléhagyta Wartburgot
Czike Eszter
Jankovits Sándor és Rósza
újszülöttével, majd másnap két másik gyermekét is elhozatta. Fonással tartotta fenn magát,
NOV 27 10:00 AM
gyermekeit ékszereiböl neveltette. II. Frigyes császár meg kérte a kezét, ám Erzsébet az ajánlaPeter Tatrallyay
Brian és Ellen Clayton
tot visszaútasitotta, nem akart újabb házasságot kötni.
Marburgba költözött és Assisi Szent Ferenc harmadrendjének tagja lett, ettöl kezdve
Válaszos zsoltár: Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom.
egyszerü szürke köntösben járt.
Énekek: NOV. 19: 253-1, 253-4, 150, 143, 154, 306, 280B
Erzsébet három nappal elöbb megmondta halála napját. Sirja mellett számos csodás
esemény történt. IX. Gerely pp. avatta szentté l235-ben a perugiai domonkos kolostorban. MarNOV 20 :253-1, 253-4, 150, 143, 154,( 129,318) 306, 280B, CHRISTUS VINCIT
burgi sirja fölé 1236-1283 közöt templomt épitettek. Tisztelete hamarosan elterjedt. Ma, mint a
"jótékonyMISSION STATEMENT
kodók szentje" tartják nyilván. Ünnepe november l7-én (Magyarországon nov. l9-én) van.
St. Stephen King of Hungary Church serves the
spiritual needs of all Catholics in our neighborhood,
Szent Erzsébet, mi is segíteni akarunk, ahogyan te segítettél. Taníts meg minket, kérünk,
regardless of ethnicity, and also welcome all Hungarihogyan tehetnénk jót szükségben levő gyermekekkel!
ans who want to pray in their language and keep their
Mutass nekünk éhező, szomjazó, fázó gyermekeket,hogy egy darab kenyeret, egy
cultural traditions alive!
pohár tejet, vagy valami ruhát adhassunk nekik. Súgd meg nekünk, hol építenek
PARISH COLLECTION:
otthont a szegények és betegek részére, hogy megtakarított fillérjeinkkel mi is
hozzájárulhassunk az építéshez.
November 13th : $ 866.01
Imádkozni akarunk a foglyokért, és a szenvedő lelkekért is. Segíts értük
könyörögni, Szent Erzsébet! Ámen!

OUR PARISH
+ We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30 before Mass. All are welcome to pray
with us.
+On November 19th & 20th, there
will be a second collection, benefiting the orphans and the poor.
Please be generous and thank you
for your donations.
+Like every year, we’ll be collecting non-perishable food and cans
for Thanksgiving. Thank you for
your donations and please place
them in the designated boxes, by
the entrance.
+On December 18th, we’ll have
our church’s Christmas celebration together with the William
Penn Association. Those who
would like presents for their children, please sign up with Szabó
Teréz or Mócsán Ilike.
+Anyone interested in Hungarian
books or English books written by
Hungarian authors, please inquire at
the office.
+We ask that if anyone has changed
their address or phone numbers to
please notify the office.
+ To see more about events at our
church, visit our website at
www.stephenchurch.org

TEMPLOMUNK
+Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a Szentmise előtt 1/2 10-től, mindenkit hívunk a közös
imádságra.Kérjük a Szűzanya közbenjárását mindennapi életünkben.
+November 19 és 20-án, második gyűjtés lesz a
szegények, az elhagyatottak javára, akik talán önhibájukon kivül sodródtak a nincstelenségbe. Isten
fizesse meg jószándékú adományaikat.
+Mint minden évben, az idén is elkezdjük az ételgyűjtést Thanksgiving-re. Kérjük, hogy nemromlandó élelmiszert hozzanak a kedves hívek és helyezzék a főbejáratnál elhelyezett dobozba. Előre
is köszönjük nagylelkű támogatásukat. Isten fizesse
meg!
+Dec.18 Templomunk Karácsonyi ünnepsége a
William Pann biztosító Társasággal karöltve. Aki
szeretne csomagot gyermeke vagy unokája
részére, kérjük jelentkezzenek Szabó Terikénél
vagy Mócsán Ilikénél. Hozzájárulás $ 5.00 Szentmise után uzsonna, azután Szt. Miklós püspök
karácsonyi csomaggal ajándékozza meg a gyemekeket. A Magyar iskola és a Cserkészek műsorral kedveskednek a vendégeknek. Szeretettel
hívunk mindenkit.
+ Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy ismerőse
beteg és szeretnék, hogy Sándor atya meglátogassa,
jelentsék be az irodában, vagy hívják a Templomot.
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodába.
+Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekinthetik: www.stephenchurch.org

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, Jacques Yez,
Szukichs Margit.

OUR HUNGARIAN
COMMUNITY AND HERITAGE

+To all those who would like to rent
the Mindszenty Hall for private
events, we ask you to stop by the office with at least three weeks before
the requested date.
+Like every year, at the City Hall will
be a display of Christmas trees from
around the world. The exhibit opens on
Dec 2nd, from 5-7PM, at 118 Clark St.
We thank Betsy Katona for decorating
every year the Hungarian Christmas
tree.
+The Hungarian Club, Hungarian
school, Scout Troop and Bobita
dance group is inviting everyone to
attend their St. Nicholas celebration
and lunch, on December 4th, from
11:30AM. More information could
be found on the fliers.
+If you would like to know more about
Hungarian events taking place in our
area, please visit
www.chicagohungarians.com for
more information!

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK

+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.
+Mint minden évben, az idén is megtekinthetik a
nemzetiségi karácsony fákat. A megnyitó DEC.
2-án 5-7-ig lesz a Városházán. Cím: 118 Clark
St. Köszönet Katona Betsynek, aki a Magyar
karácsonyfa díszítését végzi minden
évben. Szeretettel hívnak mindenkit a megnyitóra.
+A Magyar Klub, Magyar iskola, Cserkész
csapat és a Bobita tánc csoport, szeretettel hív
mindenkit a közös Mikulás ebédre, ami
december 4-én lesz, d.e. 11:30-töl.Részletek a
szórólapon olvashatók.
+Ha szeretne tudni a városunkban történő magyar eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web oldalon
mindenezekről tájékozódhat.

KRISZTUS KIRÁLYSÁGA!
A kifejezés:"Krisztus Királysága" a teljes valóságot csak
"tökéletlen" formában fejezi ki, ti. Krisztusnak, az örök Fiúnak az
egész teremtésen érvényesülö elöjogáról van szó. Minden Általa
nyerte létét és Általa áll fenn. Ö az Erö, amely mindent áthat. Ö a
teremtett valóság "szive" és "központja", Ö az Alfa és az Omega.
Krisztus emberré lett, tanitott, meghalt és feltámadt. Ennek a
világnak az értelme Benne és Általa lett látható, és célja elérhetövé.
Személyében az emberiséget az isteni rendbe emelte. Jézusban az Isten emberré lett, hogy
az ember istenivé lehessen!
Ma ezt a nagy isteni ajándékot köszönjük meg, amikor elismerjük Krisztus királyunkként!

