
 

 

KRISZTUS KIRÁLY FŐÜNNEPE 

      Krisztus Király ünnepét XI. Pius pápa rendelte el 1925-ben, Mindenszentek ünnepe 

előtti vasárnapra, hogy az elpogányosodó korban, a hamis szabadosság lázongásai 

között az Egyház tagjait Krisztus főségének elismerésére hívja. Az ünnepet a II. Vatikáni 

Zsinat után áthelyezték Advent előtti utolsó vasárnapra. Ezzel az Egyház azt emeli ki 

liturgiájában, hogy Krisztus királysága, amely láthatatlanul állandóan megvalósul az ő 

híveiben („Isten országa bennetek van:”) az idők végén láthatóan is megjelenik és az 

emberiség történelmi útját teljessé teszi, annak értelmet ad. Méltóságunkat nem 

csorbítja, hanem reális alapra helyezi és kiteljesíti, ha elismerjük Isten Királyságát, 

amelyet átadott Fiának, Krisztusnak. Ez az ünnep évről évre hirdeti Krisztusnak az 

emberek és dolgok fölött való fölséges és feltétlen uralmát.  

Évközi 34. vasárnap – Krisztus, a Mindenség Királya   

        OLVASMÁNY Dániel próféta könyvéből 
     Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, 
mint az Emberfia. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és 
királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek őt kell szolgálnia. 
Hatalma örök hatalom, amely nem enyészik el, és királysága nem szűnik meg soha. 
Ez az Isten igéje.  

         SZENTLECKE a Jelenések könyvéből 
      Testvéreim! Jézus Krisztus hűséges tanú, elsőszülött a holtak közül, és a föld 
királyainak fejedelme. Ő szeret minket. Vérével megváltott bűneinktől, s Atyjának, az 
Istennek országává és papjaivá tett bennünket. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-
örökké. Ámen. Nézzétek, közeledik a felhőkön! Látni fogja őt minden szem, még azok 
is, akik átszúrták. A föld minden népe veri majd a mellét. Igen. Ámen. Én vagyok az 
Alfa és az Ómega, mondja az Úr, az Isten, aki van, aki volt, és aki eljő: a Mindenható. 
Ez az Isten igéje.   

         ALLELUJA 
    Áldott, aki jön az Úr nevében,  áldott legyen ősatyánknak, Dávidnak jövendő országa.   
       † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből     
     Abban az időben Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te vagy-e a 
zsidók királya?” Jézus így válaszolt: „Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták 
neked rólam?” Pilátus ezt felelte: „Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak 
a kezembe. Mit tettél?” Ekkor Jézus így szólt: „Az én országom nem ebből a világból 
való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerül-
jek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való.” Pilátus megkérdezte: „Tehát 
király vagy?” Jézus így felelt: „Te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és 
azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az 
hallgat a szavamra!” Ezek az evangélium igéi.  
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  NOVEMBER 21 -Krisztus Király Vasárnap  
Our Lord Jesus Christ The King  

      In your prayers, please remember these parishioners or relatives 

and friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing 

grace:   Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, 

Bajzek Erzsébet. 
 

Nap/Day Idő/Time Miseszándék/Intention Kéri/Requested By 
Nov 21 10:00AM Memory of Kornel Arki                     Katona Family  

Nov 28 10:00AM 
Édesanyámért                Katona Marika and Family  

Memory of my Mother  

 Énekek számai:  253, 150, 143, 154, 306, 284B,  

                                                         Christus Vincit. 
 

VÁLASZOS ZSOLTÁR:  Az Úr országol,  
                       királyi fölségbe öltözött. 

 
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 14th: $ 295.00 

   Please support your Parish!  

May God bless your generosity!                           



 

 

The Archdiocese of Chicago’s Catholic Campaign for Human Development 
Annual Collection to be held at Parishes the Weekend of Nov. 20-21, 2021 

        In its 51st year, the annual collection funds grants that help low-income 
communities break the cycle of poverty. 
      Chicago - (Nov. 17, 2021) – The Archdiocese of Chicago’s Catholic Cam-
paign for Human Development (CCHD), the U.S. Catholic bishops’ domestic anti-poverty pro-
gram, will be held at archdiocesan parishes the weekend of November 20-21, 2021. This na-
tional collection is the primary source of funding for CCHD’s community and economic devel-
opment grants and education programs for locally-based programs. Twenty-five percent of the 
funds collected remain in each diocese to support local anti-poverty projects. In 2021-2022, 
CCHD will support 20 non-profit organizations in Cook and Lake counties with nearly 
$800,000 in grants. 
    “Since its inception, the Catholic Campaign for Human Development has led a grassroots 
movement for all of us to stand in solidarity with those who have been marginalized in their 
communities and to act against injustice,” said Cardinal Blase J. Cupich, archbishop of Chi-
cago. “CCHD is a way to answer our baptismal call to protect and enhance the life and dignity 
of all, especially focusing on the lives and dignity of those who are poor, vulnerable or suffer-
ing economic or other inequalities.” 
CCHD recipients are community groups working to make changes at a local level by develop-
ing leaders and giving low-income people a voice in decisions that affect their lives, families 
and society. The grants are screened and awarded with the approval of Cardinal Cupich and fo-
cus on changing systemic inequities that keep people in poverty. They aim to effect economic 
and community development in marginalized communities; increase access to affordable hous-
ing; advocate for the rights of seniors, workers, immigrants and people with disabilities; build 
communities working for racial equity and justice; prevent violence and promote reconcilia-
tion; and respond to the injustices and hardships exposed by the COVID-19 pandemic. 
     CCHD supports two funding levels for local and national grants. Local grants range from 
$15,000 to $20,000 and are allocated to support grassroots organizations in Cook and Lake 
counties. National grants are allocated and administered by the national CCHD office in Wash-
ington, D.C., to which the Archdiocese of Chicago contributes a portion of funds collected lo-
cally. National grants range from $25,000 to $75,000 and are renewable for up to six years for 
community development or three years for economic development. Local grantees will receive 
CCHD funding for three years before they become eligible to apply for national funding. 
    The 2021-22 grant recipients in Chicagoland include the following organizations:  
Local grantees: 
Alliance for Community Services 
Alliance of the Southeast 
Coalition for Spiritual and Public Leadership 
Communities United 
Southwest Organizing Project 
St. Agatha Parent & Family Empowerment Initiative 
United Power for Action and Justice 
Working Family Solidarity 

 

 

ANNOUNCEMENTS  
 + We are praying the rosary 
every Sunday morning at 9:30 
before Mass. All are welcome to 
join us in prayer. 
+ Today, November 21th, we 
will have a second collection on 
benefiting the poor/ CCDH. 
+ This weekend we are collect-
ing non-perishable food and 
cans for Thanksgiving. Thank 
you for your donations and 
please place them in the desig-
nated boxes, by the entrance. 
+ Next Sunday, November 28th, 
coffee and pastries will be 
served after Mass. 
+ We ask that if anyone has 
changed their address or phone 
number, please notify the office. 
+ Sunday mass intentions for 
our loved ones can be requested 
in the office. 
+ To learn more about our 
events, visit 
www.stephenchurch.org. 

HIRDETÉSEK  
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a Szent-
mise előtt 9:30-kor. Imádkozzunk együtt a Szentmise 
előtt, kérjük közbenjárását, segítségét családunkra, 
mindennapi életünkre. 
+ Imádkozzunk Olajos Imre orgonistánk mielőbbi tel-
jes felgyógyulásáért! 
+ Ma, November 21. - A Szentmisén 2. gyűjtés az el-
hagyatottak, szegények javára.  
+ Ezen a hétvégén is ételgyűjtés lesz Thanksgivingre a 
szegények számára. Nemromlandó élelmiszereket a 
bejáratnál található dobozban helyezhetik el. Isten 
fizesse meg jószándékú ajándékaikat!  
+ Jövő vasárnappal - November 28. -megkezdő-dik az 
ADVENT időszaka, imádkozva várjuk Urunk Jézus 
Krisztus születését. Szentmise után sütemény és kávé 
lesz, mindenkit szeretettel várunk. 
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma meg-
változott, jelentse be az irodába.  
+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, jelentkez-
zen az irodánál. 
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekin-
thetik: www.stephechurch.org. 

 Egy hálószobás, egy fürdőszobás lakás kiadó Januártól 

Sarasota, FL-ban, a téli hónapokra. Érdeklődni lehet:  

630-468-2054 vagy joseph.bogdan@sbcglobal.net címen. 

National grantees: 
Arise Chicago; Centro de Trabajadores Unidos (Immigrant Workers' Project); Chicago Coalition to 

Save Our Mental Health Centers; Chicago Housing Initiative’ Chicago Workers' Collaborative; 

ChiFresh Kitchen; Kenwood-Oakland Community Organization; Lake County Sponsors; Latino Union 

of Chicago; Logan Square Neighborhood Association; Metropolitan Tenants Organization 

Organizing Neighborhoods for Equality: Northside; Progress Center for Independent Living; South Side 

Community Federal Credit Union; Southside Together Organizing for Power 

Cardinal Joseph Bernardin, in his role as the first bishop named general secretary of the NCCB/USCCB, 

nurtured the vision for the CCHD and helped to shepherd it through its first years. He remained a strong 

supporter of CCHD while serving as archbishop of Cincinnati and cardinal archbishop of Chicago. 

Named in his honor, the Cardinal Bernardin New Leadership Award recognizes the leadership, energy 

and diverse skills that young people bring to the anti-poverty work of low-income projects and Catholic 

parishes and highlights the gifts of young leaders and their Gospel commitment to the poor. 

For more information about CCHD and the grant application process, please visit https://

pvm.archchicago.org/human-dignity-solidarity/catholic-campaign-for-human-development. 

https://pvm.archchicago.org/human-dignity-solidarity/catholic-campaign-for-human-development/grants
https://pvm.archchicago.org/human-dignity-solidarity/catholic-campaign-for-human-development
https://pvm.archchicago.org/human-dignity-solidarity/catholic-campaign-for-human-development

