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.
SZENT ANDRÁS APOSTOL-November 30
Betsaidában született, előbb Keresztelő Szent János tanítványa
volt, majd hálóit elhagyva Krisztust követte. Testvérét, Pétert ő
vezette el az Úrhoz. Pünkösd után sok-felé hirdette az evangéliumot, mígnem Achajában keresztre feszítették (vö. Andráskereszt). A keleti egyház védőszentjét tiszteli benne,
Péter testvérében.
PÁZMÁNY PÉTER IMÁJA AZ EGYHÁZÉRT
Irgalmasságnak Atyja, ki a Szentlélek által és szent igéddel kisded nyájadat összegyűjtötted, és széles e világon elterjesztvén, annyi tévelygés, üldözés, háborúság
között e mai napig megtatottad, igazgattad, vezérelted, igaz
tanítók által legeltetted és apokol kapui ellen győzelmessé tetted: adjad szent nevedért, hogy a Te hajódat a háborgó tengeri
habok el ne nyomják ésel ne merítsék: add meg segítségedet,
hogy a te épületed amaz igaz fundamentumom, az erős sziklám
épen maradjon: őrizz minket, Uram, szár-nyad alatt, hogy az
igazságban mindvégig tökéletesen megmaradván egy szívvel,
egy lélekkel dicsérhessük szent Felségedet. Amen.
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NOVEMBER 25 - ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP
KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Árki Kornél
NOV 25 10:00AM
Marócsik és Molnár Szülökért
DEC 2 10:00AM

Kéri/ Requested By

Katona Család
Marócsik Család

ADVENT 1. VASÁRNAPJA
Templomunk betegeiért

Válaszos zsoltár: Az Úr országol, királyi fölségbe öltözött.
Énekek: 253-1, 253-4, 150, 143, 154, 306, 280B, Christus Vincit, Christus Regnat,
Christus Imperat
MISSION STATEMENT
St. Stephen King of Hungary Church serves the spiritual
PARISH COLLECTION
needs of all Catholics in our neighborhood, regardless
November 18th :$ 1309.00
of ethnicity, and also welcome all Hungarians who
2nd collection: $ 110.00
want to pray in their language and keep their cultural
Please support your Parish!
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:Mr.&Mrs. Szalai István, Klapka
Mihály, Baksay István, Jurasits János, Vajda Rudi, Szabó
Ilonka, Saller Márta, Molnár János, Katona Jenö, Mátyás
Károly, Mrs. Maureen Simonyi.

ANNOUNCEMENTS
+We will be praying the rosary
every Sunday morning at 9:30 before Mass. All are welcome to
pray with us.
+We thank all the volunteers
who contributed in any way to
the Elisabeth– Catherine bal.
We also thank all of you who
came and supported our event.
+Today, November 25th, there
won’t be any coffee after the
mass.
The hall has been rented out for a
private event. Thank you for your
understanding.
+There will be a Parish Council
Meeting on December 9th after
breakfast.
+On December 16th, we’ll have
our church’s Christmas
celebration together with the
William Penn Association, St.
Stephen Hungarian School, and
the Bobita dance group. For
those who would like presents
for their children, please sign up
with Szabó Teréz or Mócsán
Ilike.
+We ask that if anyone has
changed their address or phone
number to please notify the office.
+For mass intentions, please call
or stop by the office.
+To learn more about our events,
please visit our website at
www.stephenchurch.org

HIRDETÉSEK
+Mindenkit hívunk közös rózsafűzér imádságunkra,
amely minden vasárnap 1/2 10-kor kezdődik.
+Köszönet az önkéntes dolgozóknak, akik fáradságot
nem ismerő munkával sikeressé tették az ErzsébetKatalin bálunkat. Isten fizesse meg munkájukat!
Külön köszönet jár azoknak, akik megjelenésükkel
támogatták ezt a rendezvényt!
+Ma, November 25 - a termet magán partira adta ki
a templom, így a Szentmise után nem lesz kávé és
sütemény. Köszönjük megértésüket.
+December 9-én, reggelire hívjuk a kedves híveket.
Reggeli után EGYHÁZTANÁCS gyűlés lesz, kérjük
a tagok pontos megjelenését.
+December 16-án, lesz Templomunk Karácsonyi
ünnepsége közösen a William Penn biztosító
Társasággal, Szt. István Magyar iskola, óvodával
és a Bobita népi tánccsoporttal. Aki szeretne
csomagot gyermeke vagy unokája részére, kérjük
jelentkezzenek Szabó Terikénél vagy Mócsán
Ilikénél. Szt. Miklós püspök karácsonyi
csomaggal ajándékozza meg a gyermekeket. A
Szt. István Magyar iskola, óvoda és a Bobita népi
tánccsoport, műsorral kedveskednek a
vendégeknek. Szeretettel hívunk mindenkit.
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodába.
+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+December 7-én, szeretettel hívunk mindenkit
városunk nemzetközi - CELEBRATE
CHRISTMAS -megnyitó programjára, melynek
keretében 80 ország feldíszített karácsonyfáját
tekinthetik meg. A magyar karácsonyfát Katona
Betsy, Jenő és Zsófia díszítették fel, köszönjük
munkájukat. Időpont: December 7, 5PM -7PM.
Hely: Cook County Bld., 118 North Clark St. Suite 112 A kiállítás kb. 3 hétig tart.

Szt. István Magyar iskola és Óvoda/ Bóbita Népi Tànccsoport
időpontok:
December 8. (Mikulás)
December 15. Ünnepi óra
December 16. Karácsonyi ünnepség
2013, Január 12
Január 19
OUR HUNGARIAN
COMMUNITY AND HERITAGE
+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.
+The Hungarian Club, together with
other organisations, is inviting
everyone to attend their St. Nicholas
celebration and lunch, on December
2nd, from 11:30AM. More information could be found on the fliers.
+The Free Hungarian Reformed
Church and the Hungarian Baptist
Church welcomes everybody for
their Christmas Concert, on Sunday,
December 16th, from 3 PM. Place:
Edison Park Lutheran Church, 6626
North Oliphant Avenue, Chicago.

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK
+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
Aki szeretné Templomunk Mindszenty termét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze
szán-dékát legalább 3 héttel az esemény
előtt templomunk irodájában, vagy hívja a
Templomot.
+A Magyar Klub és más szervezetek közös
rendezésében, december 2-án, d.e. 11:30-töl,
szeretettel hívnak mindenkit a közös Mikulás
ebédre.Részletek a szórólapon olvashatók.
+A Szabad Magyar Református Egyház és a
Magyar Baptista Egyház, szeretettel hívnak
mindenkit a közös KARÁCSONYI koncertjükre, vasárnap, december 16-án délután 3
órai kezdettel. Cím: Edison Park Lutheran
Church, 6626 North Oliphant Avenue,

Kihelyezett konzuli napok Chicagóban!
A Magyarország New York-i főkonzulátusa 2012. november 30. és december 3.
között újra kihelyezett konzuli napokat tart Chicagóban.Időpont foglalása
KÖTELEZŐ.
Helyszín: Norridge-i Magyar Református Templom,
8260 West Foster Avenue, Norridge, IL 60706
Időpontokat a következőktől lehet kérni:
NY-I fõkonzulátus: 212-752-0669 / 212-752-0661 vagy Hucons.NYF@kum.hu

