ANNOUNCEMENTS
+ During Lent, we will have
stations of the cross every
Sunday at 9:30am. All are welcome to join us in prayer.
+ Easter flowers can be ordered on behalf of your loved
ones, $10/flower.
+ Coffee and pastries will be
served today after Mass.
+ Holy Week ceremonies will be
on Thursday, Friday, Saturday
at 7PM and Easter Mass at
10AM.
+ The 2022 donation envelopes
are ready to be picked up in the
Elisabeth Hall.
+ 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
+ A Szentmise előtt 1/2 10 -től Keresztutat
járunk. Kérünk mindenkit, hogy vegyen részt
Krisztus Urunk szenvedésének körútján, ezzel is készüljünk lelkiekben Húsvét ünnepére
+ Aki szeretne szerettei javára virágot
rendelni Húsvétra, kérjük használja az évi
boritékját. Virágok ára: 10 dollár. Adományokat
hálásan elfogadunk. Tegyük széppé, ünnepélyessé
templomunkat Urunk, Jézus Krisztus feltámadásának
ünnepére!
+ Ma, szeretettel várjuk a megjelenteket sütményre
és kávéra a Szentmise után.
+ A Nagyheti szertartások - Nagycsütörtök,
Nagypéntek és Nagyszombat este 7 órakor lesznek,
Húsvét Vasárnapján 10 ó-kor lesz a Szentmise.
+ A 2022-es borítékokat a Szt. Erzsébet teremben lehet felvenni.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodába.
+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, jelentkezzen az irodánál.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekinthetik: www.stephechurch.org.

IMÁDSÁG VIRÁGVASÁRNAPRA
Urunk, a mi helyünkre lépsz. oda állsz, ahol nekünk kellett volna állnunk.
A mi haláltusánkat szenveded el. Helyettünk gyaláznak meg téged. Helyettünk felejtenek el a legjobb barátaid.
A mi magányunkat viseled el, a mi halálunkat szenveded el.
Add, hogy ezen a héten és életünkben mindig emlékezzünk
erre.
Add, hogy újra veled éljünk, egyesülve a te szenvedéseddel.
Segíts, hogy oda tudjunk állni az emberek mellé, amikor
szoronganak, amikor megszégyenítik őket, amikor elfelejtik
őket, amikor magányosak, és amikor a halállal tusakodnak.
Urunk, kérünk téged: szenvedésed és halálod által alakítsd át
a mi életünket. Alakítsd át ezt az egész világot. (R.K.)

ELMÉLKEDÉS
Jézus bevonul a szenvedésbe, hogy megkoronázza élete művét. Ez a bevonulás a
világ legnagyobb drámájának a nyitánya. A Nagyhét eseményeinek egészében azonban
2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
világos a mondanivalója számunkra is. Elvezet Krisztus misztériumának legnagyobb
Telephone: (773) 486-1896
magaslatára, a halál és a feltámadás hegyére. Megvilágítja életünk húsvéti értelmét,
Fax: (773) 486-1902
bátorítás jövendő napjainkra.
Csanád Béla
Email: st.stephen@freemail.hu
Web: http://stephenchurch.org
EGY GONDOLAT
Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról emlékezünk meg.
Rector: Rev. Edward J. Cronin
Virágvasárnappal megkezdődik a NAGYHÉT, amely Jézus szenvedésén és
Council President: Mr. Sándor Vitális
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
kereszthalálán keresztül feltámadásának ünnepére, HÚSVÉTRA vezet el minket.
Organist: Mr. Imre Olajos
A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP
Az
emberek
megváltásának
és Isten tökéletes megdicsőülésének művét Krisztus
ÁPRILIS 10 - VIRÁGVASÁRNAP
főképpen az ő húsvéti titka által vitte végbe, amikor halálunkat halálával megtörte, és
Palm Sunday
életét feltámadásával újjászerzette.
Nagycsütörtökön az esti szentmisével kezdődik a Húsvéti Szent Háromnap és
Nap/Day
Idő/Time
Miseszándék/Intention
Kéri/Requested By
Húsvétvasárnap az Esti dicsérettel végződik. A legszentebb napokon különösen is
Apr 10 10:00AM
Jenő Sujanszky
Pál Máriaházy
ápoljuk magunkban azt a lelkületet, amelyet Urunk Jézustól örököltünk.
Nagypénteken Urunk kínszenvedésére és kereszthalálára, az Újszövetség egyetlen
HÚSVÉTVASÁRNAP - URUNK FELTÁMADÁSA áldozatára emlékezünk. A kereszt, amely egykor a szégyen fája volt, Krisztus vilá-got
Apr 17 10:00AM Memory of my parents
Barbur Andrea megváltó győzelmének a jelévé vált, ezért hódolunk előtte. Felnézünk a keresztfára és
átérezzük, milyen nagy volt bűneink váltságdíja. Ezen a napon nincs szentmise. A
Elhunyt szüleim emlékére
nagypénteki szertartásnak három része van: 1. Ige-liturgia, 2. Hódolat a kereszt előtt, 3.
Szentáldozás.
Énekek számai: 77, 57 5-6, 74, 70, 306, 71.
Ne feledkezzünk el arról sem, hogy Nagypéntek szigorú böjti nap!
Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál időzik, az ő szenvedéséről és haláláról
VÁLASZOS ZSOLTÁR: Istenem, Istenem,
elmélkedik. Majd az ősi hagyományok szerint virrasztást tart a szent éjszakán. Ünmiért hagytál el engem?
nepeljük együtt a feltámadt Krisztust!

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC MISSION
SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
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MISSION STATEMENT
St. Stephen King of Hungary Church serves the PARISH COLLECTIONS
spiritual needs of all Catholics in our neighborApril 3rd: $ 430.00
Bld. Maint.:$ 45.00
hood, regardless of ethnicity, and also welcome
Easter
flower coll. $ 130.00
all Hungarians who want to pray in their lanPlease support your Parish!
guage and keep their cultural traditions alive! 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: Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Bajzek Erzsébet.

A földi liturgiában annak a mennyei liturgiának
előízét élvezzük, melyet Jeruzsálemben ünnepelnek,
szent városban, ahová zarándokként tartunk, ahol
Krisztus, a szentély és az igazi sátor szolgája ül Isten
jobbján; a földi liturgiában az összes mennyei sereggel együtt énekeljük az Úrnak a dicsőség himnuszát;
tisztelettel megemlékezvén a szentekről némi részt és
közösséget remélünk velük; várjuk az Üdvözítõt,
Urunkat Jézus Krisztust, amíg Ő maga, a mi életünk
meg nem jelenik, és vele együtt mi is meg nem
jelenünk dicsőségében. (SC I/8.)

a

