A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA A TEMPLOMBAN
November 21.
Az Egyház a jeruzsálemi templom közelében épült új Mária-templom felszentelési
évfordulóját (543) tartja ezen a napon. Jakab apostol aprokrif ősevangéliumában
olvashatjuk, hogy Máriát hároméves korában szülei a templomban Istennek
felajánlották. A keleti egyház nagyon korán megemlékezett erről, a nyugati egyházban
IX. Gergely pápa a XIV. század kezdetén megengedte ennek ünneplését, majd IV.
Sixtus pápa 1472-ben az egész egyházra kiterjesztette. Ma a keleti keresztényekkel
együtt ünnepeljük ezt az ünnepet.
KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE
Ma Krisztus Király ünnepével véget ér egy egyházi év, az
IRGALMASSÁG SZENT ÉVE. De advent közeledtével folytatódik
tanúságtevő keresztény életünk, és folytatjuk irgalmas cselekedeteinket is
(szegények segítését, betegek látogatását, úton lévők befogadását, stb.), hogy majdan
bátran állhassunk az IRGALMASSÁG KIRÁLYA előtt. Életcélunk, hogy eljussunk
Isten örök országába (Lk 1,33). ÖRÖK KIRÁLYUNK, aki lemondott a hatalom minden
külső jeléről vezet minket állandóan közeledő "országa" felé. És az Ő "Országa" terület
- és országhatár nélküli valóság: földrajzi- és fizikai kiterjedéssel nem rendelkező
államforma nélküli "birodalom!" Az Ő országa: "IGAZSÁG ÉS ÉLET, KEGYELEM
ÉS SZENTSÉG, IGAZSÁGOSSÁG, SZERETET ÉS BÉKE!"
Jézus, mint töviskoronás király vállalja a szenvedést és a halált, aminek
következménye a feltámadás. Így az ÖRÖK ÉLET KIRÁLYA is, aki teljesíti messiásiküldetését, győztesen tér vissza örök országába és uralmának nem lesz vége. Ő a
Királyok-Királya és az Uralkodók-Ura! És ahogyan Ő teljesítette a Mennyei Atya
akaratát, úgy tegyünk meg mi is mindent azért, hogy Őhozzá hasonlóan mi is teljesíteni
tudjuk Isten akaratát és rajtunk is beteljesedjen az Ő szent akarata. Kérjük továbbra is
imáinkban: "Legyen meg a Te akaratod!" és "Jöjjön el a Te országod!"
Most az egyházi év végén tudjunk hálát adni: egy év kegyelmi- és lelki
ajándékaiért, folytatva földi zarándokutunkat az Ő Örök Országa felé. Érezve, hogy
Isten Országa "bennünk van" kérjük Örök Királyunkat, az idő-és örökkévalóság urát,
hogy továbbra is Ő uralkodjon felettünk: óvjon minket isteni hatalmával minden testiés lelki rossztól és minden veszedelemtől! Az Ő áldása kísérjen mindannyiunkat az új
egyházi évben, hogy ne csak időben, hanem lélekben is egyre közelebb jussunk Hozzá!
A lelkek örök királyaként továbbra is Ő irányítson minket és terjessze ki a szeretet
uralmát minden emberre. Ő, aki a kenyér és a bor színében Úr és Király a föld felett, a
Béke Királyaként forrasszon eggyé minden népet és minden nemzetet! A m e n.
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NOVEMBER 20 - ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP
KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Nov 19 6:00PM

Kéri/Requested By

Ifjuságunkért

Betegeinkért
Nov 27 10:00AM
Templomunk híveiért
Válaszos zsoltár: Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk.
Nov 20 10:00AM

Énekek: 253, 253-4, +Christus Vincit(orgona) 150, 143, 154, 306, 280B.
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!
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, Vajda Rudi, Mátyás Károly, Joseph Toth,
Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József, Neubauer Jószef,
Babochay András, Jurasits Mária, Krémer Klára, Szabó Terike,
Mákos Anna .

ANNOUNCEMENTS
+ We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30 before Mass. All are welcome to
pray.
+ Confession is available before
mass on Sunday.
+ Today, November 20th and
27th coffee and pastries will be
served after mass.
+ Today, November 20th, there
will be a second collection for
Catholic Campaign for Human
Development.
+ On December 11th, we’ll have
our church’s Christmas celebration. Please sign up your child/
children for their Christmas
package.
+ For mass intentions, please call
or stop by the office.
+ We ask that if anyone has
changed their address or phone
number, please notify the office.
+ If you would like to rent the
Mindszenty Hall for private
events, we ask that you stop by
the office at least three weeks before the requested date.
+ To learn more about our events,
visit www.stephenchurch.org.

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 Szentmise
előtt!
+ Ma, November 20 és 27. Szentmise után
süteményre és kávéra hívjuk a kedves híveket.
+ Ma, November 20.- második gyűjtés a Catholic
Camp. for Human Development. Segítsük a
szegényeket!
+ December 11-én, Szentmise után lesz a Templomunk Karácsonyi ünnepsége, a Szt. István
Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta
Néptánccsoporttal egyűt. Aki szeretne csomagot
gyermeke vagy unokája részére, kérjük jelentkezzen Mócsán Ilikénél.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodában.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, MAGÁN
SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki szeretné
Templomunk Mindszenty termét rendezvényre
kiváltani, kérjük jelezze szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt templomunk irodájában, vagy
hívja a Templomot.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekinthetik: www.stephenchurch.org

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi
Tánccsoport tanítási dátumok: December 3. és 10.
Időpontok a 2017. téli/tavaszi félévre: Január 14. és 28.,
Február 11. , Február 19. - Szánkozás, Március 11. és 25.,
Április 8. és 22., Május 6. és 13.

Dear Parishioners,
God is in charge of the world! I find that fact consoling given all the bizarre things going on in our world these days. As we celebrate the Feast of
Christ the King we praise God that he has appointed Jesus as the King of
our hearts, minds and souls, indeed the King of the Universe.
The reason we need the Feast of Christ the King is to remember that
God has a plan for the world and we can only find happiness if we are cooperating with God's plan. We need this Feast to remind us that money, carnal desires,
fame and fortune are not the center of our lives but Jesus is the center of our lives. We
need this Feast to remind us that if we want an end to all the madness that is going on
in our world right now we have to continue to give the world over to Jesus our true
leader.
St. Paul's Letter to the Colossians recognizes that Jesus is our strength and power
and that only with, through and in him can we overcome evil. Only Jesus can conquer
evil and bring God's light to the darkness created by Satan in our world. Jesus is not
our fair weather friend whom we only call upon in moments of crisis and turmoil. Jesus is the center of our lives, the reason we do everything we do and the only one to
whom we look for guidance and approval.
I like the way St. Bernard of Clairvaux reflected on the Feast of Christ the King:
"Greed comes along and claims it's throne in me; arrogance would dominate me;
pride would be my king. Comfort and pleasure say: We shall reign! Ambition, detraction, envy, anger fight within me for supremacy, and seem to have me entirely in their
power. But I resist insofar as I can; I struggle against them insofar as I receive your
help. I protest that Jesus is my Lord. I keep myself for him since I acknowledge his
rights over me. To me he is the Lord, and I declare: I will have no king but the Lord
Jesus."
St. Elizabeth of Hungary whose Feast we are celebrating exemplifies the spirit of
the Feast of Christ the King. She gave up her royalty with all its glamor and earthly
power to become humble and powerless by serving the poor and the sick. She knew
her wealth was in prayer, her riches were in scripture and her greatest gift was the
Presence of Jesus in the Eucharist whose love she shared by pouring herself out for the
sake of the most neglected members of society.
In a world that has become obsessed with material things and earthly status may we
indeed serve Jesus as our King by imitating the humility and compassion of St. Elizabeth of Hungary.
In God's love,
Father Michael Knotek
PRAYER TO ST. ELIZABETH OF HUNGARY: Almighty God, by whose prayers
St. Elizabeth of Hungary recognized and honored Jesus in the poor of this world grant
that we, following her example, may with loving gladness serve those in any need or
trouble. We beg you this favor through Christ our compassionate Savior. Amen.

