VIRÁGVASÁRNAP
Az ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA: a N a g y h é t első
napja. Emlékezünk Jézus ünnepélyes jeruzsálemi-bevonulására pálmavagy barkaszenteléssel és körmenettel. Az evangéliumból Jézus
szenvedésének történetét, a passiót olvassuk. (Mt 26,14 - 27,66). Jézus
látja a jövőt: tudatosan vállalja a keresztutat is, hogy megerősítse tanítványait, de jól
tudja azt is, hogy a nép lelkesedése-, hozsannázása és ünneplése még nem igazi hit,
csak földies várakozás. Lemond isteni-hatalmáról is, "kiüresíti Önmagát!"
Testvérünkké lett: velünk emberekkel megosztotta az örömöt, a gondokat, a kísértést, a
szenvedést, sőt még a halált is!
A nagyböjti szent időben lelkünket bűnbánattal- és jótettekkel már előkészítettük,
ma pedig egész Egyházunkkal együtt lélekben előre átéljük Krisztus Urunk
szenvedését: követjük keresztútján, hogy feltámadásának is követői- és részesei
lehessünk. Az Ő útja a mi utunk is, az Ő keresztje a mi keresztünk is, így lesz
feltámadása, a mi feltámadásunk is!
A N a g y h é t első 3 napján (hétfő-kedd-szerda) a Húsvét előtti események az
evangéliumok témái: Jézus Betániában Lázárnál és testvéreinél, Júdás árulásának
megjövendölése és az utolsó vacsora.
N a g y c s ü t ö r t ö k: Délelőtt olajszentelési szentmise a püspökök
székesegyházában. Este szentmise az utolsó vacsora (első szentmise) emlékére.
Orgona- és harangok elnémulnak. Szentmise végén "oltárfosztás!" Éjjel
szentségimádás.
N a g y p é n t e k: Jézus Krisztus kereszthalála. Keresztút- és esti szertartás:
Passió, Hódolat a szent kereszt előtt. Szentáldozás. Szentségimádás külön kijelölt
helyen.
N a g y s z o m b a t: Imádkozás a szent-sirnál. Éjszaka: Húsvéti-Vigilia.
Tűzszentelés., húsvéti gyertya megáldása, Örömének (Exultet). Igeliturgia. Dicsőségés Ünnepélyes Alleluja. Húsvéti Evangélium. Vízszentelés. Keresztségi fogadalom
megújítása. Allelujás körmenet. Húsvétvasárnap a húsvéti-ételek megszentelése.
A Magyar Feltámadás reményében Boldog- és Áldott Húsvétot kíván: János atya.
ELMÉLKEDÉS
A 16-17. században élt Brindisi Szent Lőrinc mellé Miksa herceg testőröket
akart adni, hogy minél szabadabban és biztonságosabban hirdesse az evangéliumot.
Lőrinc viszont ezt mondta: „Nem ilyen fegyverekkel kell megvédeni hitünket, hanem a
tanítók és a prédikálók és a keresztények szent életével és az üldözések türelmes
elviselésével. Nem a kard, hanem a meggyőzés nyeri meg a szíveket.

ANNOUNCEMENTS
+ Confession time is available before
mass on Sunday.
2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
2017
+ Today is PALM SUNDAY. We invite
Telephone: (773) 486-1896
everyone for a warm breakfast.
Fax: (773) 486-1902
+ April 13 is Holy Thursday, April 14 is
Email: st.stephen@freemail.hu
Good Friday, April 15 is Holy Saturday.
Web: http://stephenchurch.org
Services each day at 7:30. Blessing of
Administrator: Rev. Michael Knotek
food Saturday.
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
+ April 16, Easter, mass is at 10.
Organist: Mr. Imre Olajos
+ April 14 HOLY LAND collection.
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+ For those who would like to order
Miseszándék/Intention
Kéri/Requested
By
Nap/Day
Idő/Time
Easter flowers for their loved ones,
please utilize your own envelopes, or
Apr 9 10:00AM Lassu Gábor, Rekeczki Jánosné
Lassu Család
the envelopes found in church. Flowers
Apr 13 7:30 PM
NAGYCSÜTÖRTÖK
are $10. Let us make our church
beautiful and celebratory for the
Apr 14 7:30 PM
NAGYPÉNTEK
occasion of Christ our Lord’s
Apr 15 7:30 PM
NAGYSZOMBAT
resurrection!
+ The Free Reformed Church is invitHÚSVÉTVASÁRNAP
Apr 16 10:00AM
ing everyone to a Poetry Afternoon on
Stefanec Anna
Stefanec Család
April 23rd. from 3 PM. The newly
Válaszos zsoltár: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?
nominated Consul General in Chicago,
Dr. Bencsik Zita will be also present.
Énekek: 77( Körmenetre) 57, 74, 70, 306, 71.
+ On April 30th, the Baptist community
invites everyone to say farewell to their
MISSION STATEMENT
PARISH COLLECTIONS
St. Stephen King of Hungary Church serves the
minister who will moved back to HunApril 2: $ 386.00
spiritual needs of all Catholics in our
Easter Flower: $ 85.00
gary.
neighborhood, regardless of ethnicity, and also
Please support your Parish!
welcome all Hungarians who want to pray in their
+ 2017 envelopes are available in St.
language and keep their cultural traditions alive!
May God bless your generosity!
Elizabeth Hall.
+ Please report any changes in address
In your prayers, please remember these parishioners or relatives and friends of
or phone number to the office.
parishioners who are sick and in need of God’s healing grace: Baksay István,
Vajda Rudi, Mátyás Károly, Joseph Toth, Domokos Mária, Jacques Yez, Ser+ Sunday mass intentions for our loved
fecz József, Neubauer Jószef, Babochay András, Jurasits Mária, Krémer Klára, Szabó
ones can be requested in the office.
Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Kolonits Olga, Mocsán Ilike.
+ To learn more about our events, visit
A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport
www.stephenchurch.org.
tanítási dátumok: Április 22, Május 6 és 13.
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HIRDETÉSEK
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise előtt!
+ Ma, Április 9 - Mise után meleg reggelire
hívjuk a kedves híveket.
+ Ápr. 13 Nagycsütörtök, Ápr. 14 Nagypéntek,
Ápr. 15 Nagyszombat: Mindhárom napon
7:30-kor kezdődnek a szertartások. A
feltámadási szertartás után ételszentelés lesz.
+ Ápr. 14 SZENTFÖLD javára lesz gyűjtés.
Jószándékú adományaikat előre is köszönjük.
+Akik szeretnének szeretteik részére húsvéti
virágot rendelni, kerjük, használják saját boritékukat, vagy a templomban elhelyezett boritékokat. Virágok ára: 10.00. Tegyük széppé, ünnepélyessé templomunkat Krisztus Urunk
feltámadásának ünnepére.
+ Április 23 Szentmise után sütemény, kávé
lesz. Délután 3 órai kezdettel a Szabad Magyar
Ref. Egyház Költészet napi műsora
lesz, melyre szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Az esemény díszvendége,a mindenki
által jól ismert Dr. Bencsik Zita, Chicagó új
Főkonzula lesz.
+ Április 30 - A Baptista Egyház tagjai szeretettel hívnak mindenkit Lukács János tiszteletes úr
búcsúztatására, aki Magyarországra költözik
+ Erzsébet teremben felvehetőek a 2017-es évi
boritékok.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodában.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org

