KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE
Az egyházi év utolsó vasárnapjának ünnepe Krisztust, mint a mindenség
királyát állítja elénk. Mint "Töviskoronás Király" vállalja értünk a
szenvedést és a halált, aminek következménye a feltámadás. Így Ő az Örök
élet Királya is. Persze mi nemcsak királyként, hanem Megváltóként,
testvérként és barátként imádjuk és tiszteljük. Ha Jézus király, akkor van
országa is: és az Ő országa nem e világból való! És számomra fontos, hogy én is
részese legyek Krisztus Királyságának. Ő az én Uram és Királyom és nem helyes sok
egyéb földi és evilági dolgokat fontosabbnak tartanom, mint azt, hogy én is a Ő Örök
Országához tartozom. De tudnom kell azt is, hogy mint Király nem élt hatalmával,
hanem szolgává lett. Ő nem a hatalom szeretetét, hanem a szeretet hatalmát hirdette és
képviselte. Nekünk is az Ő szeretet-törvényeit kell megvalósítanunk itt a földön és
cselekvő szeretettel kell segítenünk embertársainkat! Ezért az egyházi év vége
számadás is számomra: Hogyan valósítottam meg Krisztus Király törvényeit és hogyan
szolgáltam Örök Országában az elmúlt évben!?
Ma Krisztus Király ünnepével véget ér ismét egy egyházi év, de nem érhet véget
Krisztus iránti tiszteletünk és tanúságtevő életünk, mi zarándoklunk tovább Isten Örök
Országa felé. (Lk 1,33). Kérjük Örök Királyunkat, mint az idő- és örökkévalóság Urát,
hogy az Ő áldása kísérjen mindannyiunkat az új egyházi évben is, hogy ne csak időben,
hanem lélekben is egyre közelebb jussunk Örök Országához és ennek az új egyházi
évnek a végén is ismét hálát adhassunk Neki, minden javak szerzőjének És az ünnep
üzenete számunkra, hogy minden emberi hatalomnak az Ő isteni hatalmához kell
igazodni, ami azt jelenti, hogy nem kényszerrel, hanem szolgálattal kell a hatalmat
gyakorolni. És migrációs és terrorista világunkban napjainkban is aktuális
Eucharisztikus Kongresszusunk fohásza: "Krisztus kenyér, s bor színében Úr s Király a
föld felett, forrassz eggyé békességben minden népet és minden nemzetet. A m e n.
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.
Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!
SZENT ANDRÁS APOSTOL
Betsaidában született, előbb Keresztelő Szent János tanítványa volt, majd hálóit elhagyva Krisztust követte. Testvérét, Pétert ő vezette el az Úrhoz. Pünkösd után sokfelé
hirdette az evangéliumot, mígnem Achajában keresztre feszítették (vö. András-kereszt).
A keleti egyház védőszentjét tiszteli benne, Péter testvérében. Ünnepe: november 30.
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NOVEMBER 26 - KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE
Our Lord Jesus Christ The King
Nap/Day

Idő/Time

Nov 26 10:00AM
Dec 3

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

id. Katona Jenő

Katona Család
Híveinkért

10:00AM

Énekek: 253, 253-4, 150, 143, 154, 306, 280B, CHRISTUS VINCIT.
Válaszos zsoltár: Az Úr nékem pásztorom,

ínséget nem kell látnom.
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

PARISH COLLECTIONS
November 19: $ 642.00
Please support your Parish!
May God bless your generosity!

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, Mátyás Károly, Joseph Toth,
Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József, Neubauer Jószef,
Babochay András, Jurasits Mária, Krémer Klára, Szabó Terike,
Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Kolonits Olga,
Mocsán Ilike, Dobovanszky Imre.

ANNOUNCEMENTS
+ We will be praying the rosary every Sunday morning at
9:30 before Mass. All are welcome to pray with us.
+ Confession time is available
before mass on Sunday.
+ Today, November 26th,
everyone is invited for breakfast, after mass.
+The Hungarian Club, together with other organizations, is inviting everyone to
attend their St. Nicholas celebration and lunch, on December 3rd, from 12PM. More
information could be found on
the fliers.
+ On December 17th, we’ll
have our church’s Christmas
celebration. After lunch, St.
Nicholas will reward all the
kids. Please sign up your
child/children for their Christmas package.
+ Please report any changes in
address or phone number to
the office.
+ Sunday mass intentions for
our loved ones can be requested in the office.
+ For those parishioners who
cannot attend mass regularly,
at GiveCentral.org, donations
could be offered to our church
and to St. Stephen Hungarian
School, as a one time or periodically, with a credit card or
from a bank account.
+ To learn more about our
events, visit
www.stephenchurch.org.

HIRDETÉSEK
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a Szentmise előtt 9:30-kor.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise előtt!
+ Ma, November 26. - Szentmise után reggelire hívjuk
a kedves híveket.
+ December 1 -" Karácsony a világ körül" címmel a
Chicago-i városházán karácsonyi ünnepség lesz, ahol
megtekinthetik a magyar karácsonyfát, amit az idén is
Katona Betsy és Zsófia díszített fel. A műsor d.u.5 órakor kezdődik. Cím: 118 N. Clark St. Suite 112
+A Magyar Klub és más szervezetek közös rendezésében, december 3-án 12-töl, szeretettel hívnak mindenkit
a közös Mikulás ebédre. Részletek a szórólapon olvashatók.
+ A Chicágói Baptista Gyülekezet szeretettel hív
mindenkit a Karácsonyi Koncertre amely December 3án lesz, d.u. 3 órától, 5757 W. Windsor Ave. Chicago.
+ December 10 - második gyűjtés lesz lelkipásztorok,
kedves nővérek, nyugdíj alapjára. Legyünk bőkezűek!
+ Magyarország Chicagói Főkonzulátusa és a Szabad
Református Egyház, szeretettel meghív mindenkit,
vasárnap, december 10-én, d.u.2 órai kezdettel a Soli
Deo Gloria - A magyar reformáció öt évszázada című
kiállításra és Balla Zsuzsánna klasszikus zongoraestjére.
+ December 10 - második gyűjtés lesz lelkipásztorok,
kedves nővérek, nyugdíj alapjára. Legyünk bőkezűek!
+ December 17. - Templomunk Karácsonyi ünnepsége, szeretettel hívunk mindenkit. A Szt. István Magyar
Iskola és a Bokréta tánccsoport karácsonyi műsorral
várja Önöket. Részvételét és csomag rendelését kerjük
jelezze Katona Marikánál 773-704-5050, és Pongrácz
Cilikénél a 224-361-3219-számon. Műsor után meleg
uszonnát szolgálunk fel. Kérjük a kedves hölgyeket, a
Magyar Iskola szülőket, hogy egy tál süteménnyel
járuljanak hozzá a karácsonyi ünnepélyhez. Előre is
köszönjük segítségüket.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodában.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik elékére.
Kérjük jelentkezzenek az irodában.

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport
időpontjai: December 2., 9. és 16.
Dear Parishioners,
It's nice to know God is watching out for us 24 hours a day seven days a
week! The image of God as our shepherd in the reading from Ezekiel is very
consoling and encouraging. I need to be reminded about the fact that whenever I experience trouble in life God is there to lead me through it to better
pastures. I'm sure it's a good reminder for you as well. However, we have to
allow God to shepherd us in order for him to be able to lead us to greener
pastures. Sometimes we become so pessimistic and negative in our thinking that God
can't get through to us. Other times we allow ourselves to so consumed by anxiety that
we can't imagine even God finding a way out for us. Other times the trouble we are in
comes as a result of our own wrong choices and we can't let go of our sinful ways and
we sink deeper and deeper into the mud of chaos and confusion.
There is an image for Jesus that forms our Solemnity today, namely Christ the King.
As a king has all the power in his Kingdom and holds the key to the lives of his subjects, so too, Jesus is the ultimate King of the Universe who rules all people and all
things. Acknowledging Jesus as King puts us in right relationship with God and assures
us that we will be happy and fulfilled in this life. Then we have a good chance of living
in happiness forever with Jesus our King in heaven. However, Jesus is very different
from earthly kings. Instead of clinging to money, fame and military might Jesus clung
to voluntary poverty, humility and service to the poor. Notice how we are told that Jesus
our King will judge us when we die. Some of us will be judged to be sheep who will be
brought to the glorious chorus of angels in heaven. Others will be judged as goats who
will be given over to Satan to spend the rest of eternity in the lonely darkness of hell.
May Jesus judge each of us with mercy!
In St. Paul's letter to the people of Corinth he states, "For he must reign until he puts
all his enemies under his feet." Can you imagine turning out to be an enemy of Jesus?
There simply is nothing worse and I pray to God none of us winds up like that as a result of our sinfulness. So, what do we have to do to avoid becoming an enemy of Jesus?
He makes it very clear: see him in the face of every hungry, thirsty, imprisoned, naked,
sick or strange person we meet. This is not easy to do. We live in an age when it is very
popular to come up with reasons not to love people who are poor, homeless, sick, in jail,
from another country or strange. I am increasingly uncomfortable with the way so many
people in modern society are being marginalized while people of means not only see no
reason to help them but feel justified in oppressing them. This is not what Jesus did.
This not what he expects of us. We call the activities highlighted by Jesus in today's
gospel the corporal works of mercy. It is not enough just to acknowledge Jesus as our
King in order to get into heaven. We must put our faith into action by reaching out to
the less fortunate than us. Through works of charity we see Jesus in others and those
same people then experience the love of Jesus through us.
The choice is ours. If we live live humbly and compassionately the way Jesus does
we will live forever with him in heaven. If we live selfishly and uncaringly the way Satan does we will live forever with him in hell. God help us!
In God's love,
Father Michael Knotek

