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NOVEMBER 29. - ADVENT 1. VASÁRNAP
First Sunday of Advent
Idő/Time

Nov 29 10:00AM
Dec 6 10:00AM

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Édesanyám emlékére

In memory of my Mother

Katona Marika

Our Parishioners / Templomunk híveiért

.

Énekek számai: 2, 4, 142, 144, 306, 195
VÁLASZOS ZSOLTÁR: Téríts meg minket, Istenünk,
ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk.
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 22th: $ 188.00
CCHD collection: $ 25.00

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: Mátyás
Károly, Jurasits Mária, Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz
Rózsi, Mocsán Ilike, Bajzek Erzsébet, Lakatos Éva.
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Shepherd Corner
Reflection for 1st Sunday of Advent
This Sunday we begin a new season in the liturgical calendar of the Church. Today,
we begin the great Season of Advent. There are two messages that we will hear over the
next four weeks. One message and set of values will come to us from the media and the
shops. We will be told that we will have to move faster, stay busy, and spend more
money on those ‘must have’ presents so that we will have the ‘perfect’ Christmas, as if
such a thing exists. We will be told and sold the idea that unless we buy more and more
and surround ourselves with all the trappings of Christmas, we won’t be happy. This
most definitely is ‘fake news.’ However there is a very different message and set of values that will be offered to us through the gospels, the prayers and the liturgy of Advent.
We are being asked to prepare a way for the Lord, to stay awake, to make a straight a
path for the Lord and to get ourselves ready to celebrate the birth of Jesus. This is most
definitely is ‘Good News!
The message of Advent is an invitation and it also a challenge to us. We are called
to be looking forward, to be ready, to be prepared and we are asked to wait in joyful
hope.
Waiting is not something that we are usually good at these days. Our modern world
tells us to move faster in so many ways. We have smart phones, emails and microwave
ovens that all ‘help’ us to get through our busy days. However Advent asks each of us
to do very opposite. During these sacred days of preparation, we are being asked to take
some time to be still and silent as we prepare ourselves deeply for the Christmas. While
we can’t simply ignore the shops, the media and the advertisements over the next few
weeks, neither can we ignore the words and message of Jesus in today’s gospel; ‘Be
watchful! Be alert! You do not know when the time will come.
what I say to you I say to all: Watch!”
If we get too caught up in the shopping and spending,
there is the danger that we will miss what Advent is really
about. This is what the call to ‘stay awake’ means. We are
asked not to miss the next four weeks of Advent. We are
asked to prepare and get ready as best we can as followers of
Jesus. It would be so sad, that if after the shopping and all the
other preparations we missed Advent and its joyful and hopeful message.
In what ways can I prepare a way for the Lord this Advent as
I get ready to celebrate the birth of Jesus at Christmas?
Michael Moore OMI
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ANNOUNCEMENTS
+ Sunday mass intentions for our loved
ones can be requested
in the office.

HIRDETÉSEK
+ Ma, November 29. - ADVENT 1. Vasárnapja. Ebben a
járvány sujtotta nehéz időben készüljünk fel lélekben Jézus
Krisztus születésére, imádkozzunk, hogy mielőbb visszatérjen
az élet a megszokott medrébe.
+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, jelentkezzen az
irodánál.
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ADVENT = ÚRJÖVET
Az adventi időnek kettős jellege van. A karácsonyi ünnepekre való előkészület ideje
ez, amikor Isten Fiának emberekhez való első eljövetelére emlékezünk. Egyúttal
azonban olyan időszak is, amelyikben ez a visszaemlékezés ráirányítja figyelmünket
Krisztus történelemvégi, második eljövetelének várására. E két ok miatt az adventi idő a
bensőséges és örvendező várakozás ideje.
Az ószövetségi ígéreteket, az igazak vágyakozását felidézve az Egyház a mi
szívünkben is az Úrjövet szent érzelmeit ébreszti az adventi énekekkel és imádságokkal.
Jámbor szokás az adventi koszorú-gyújtás, amelynek énekei a beteljesülés felé fordítják
a hívők tekintetét. Az adventi lelkiség legjobb mintája a Szűzanya, aki az angyali
üdvözlettel már magába is zárta azt, akire a népek várakoznak.
Advent idején az orgona csak az ének kíséretére szorítkozik, az oltárt – az időszaknak
megfelelően – visszafogottan szabad virággal díszíteni.
IMA ADVENTI IDŐRE
Íme, jön a te királyod, igaz és szabadító Ő. (Zak 9, 9)
Köszönöm Neked, Uram, Jézus Krisztus, hogy e világba jöttél, hogy segítsd az
embert és megmutasd a helyes utat. Bocsásd meg, ha elfeledkeztem róla, hogy
eljöveteled valóban oly döntő. Űzz el minden kételkedést és önts ádventi gondolatokat
szívembe. Engedd megtapasztalnom, hogy Te ma is újra hozzánk jössz. Tarts éber
készenlétben, hogy örömmel fogadjalak. Költözz be országunkba, házunkba,
közösségünkbe és szívünkbe. Amen.
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.
XAVÉRI SZENT FERENC
December 3-án ünnepeljük Xavéri Szent Ferenc áldozó-pap emléknapját. A spanyol
ifjú Páriszban lett Loyolai Szent Ignác munkatársa, az első jezsuiták egyike. Indiában,
Japánban térített, a hithirdetők védőszentje.

