AKAROM TISZTULJ MEG!
Az ókorban a leprát a legnagyobb betegségnek tekintették: és a
leprást testileg-lelkileg gyógyíthatatlan betegnek, a meggyógyítása és
meggyógyulása pedig egy halott feltámasztásával volt egyenértékű!
(Szám 12,12).
Jézus nem kerüli el a beteget, nemcsak szóba áll vele, hanem meg is
érinti: a beteg meg akar gyógyulni, tisztulni és Jézus meg akarja
gyógyítani. Korunk "leprásait" is megérinti és megszólítja, a szenvedély-betegeket, az
alkoholistákat, a lelki betegségben szenvedőket. De ők akarnak-e megtisztulni és
meggyógyulni? Mert Jézus érintésében, mozdulatában és felszólításában -AKAROM
TISZTULJ MEG !- ez már maga az EGYHÁZ, amely azóta, több mint 2000 éve így
vonul, megáll, megérint és megsimogat és megy tovább küldetését beteljesíteni:
ahogyan Jézus is beteljesítette Atyjának akaratát. Az Atya által, mint Teremtő által
tökéletesnek teremtett Világ az emberek bűnei miatt hiányt szenved, nem EGÉSZséges:
ezt állítja helyre a Megváltó!
Ezért az ember számára is a legfontosabb a testi-lelki EGÉSZSÉG! Jézus sem akarja,
hogy az emberek Őt "csodadoktornak" tekintsék, nem olcsó népszerűségre törekszik!
Helyet cserélnek: a leprás egészségesen visszajön az emberi-közösségbe, Jézus pedig
továbbra is emberektől távol, elhagyott helyeken tartózkodik.
FARSANG VASÁRNAPJA VAN. Az e világi örömök, karneválok és a mulatozás
ideje. De igazán örülni és örvendezni csak az EGÉSZSÉGES-LELKÜLETŰ EMBER
képes. És mi is itt a Nagyböjt-küszöbét átlépve, hamvazó szerdán már nem mulatozunk,
hanem ÖRÖMMEL BÖJTÖLÜNK, még nagyobb örömmel tesszük a jót és segítünk
embertársainkon, hogy ezzel a nagy örömmel érkezzünk meg mindannyian legnagyobb
öröm-ünnepünkre, Húsvét Szent Ünnepére.
BÖJTI FEGYELEM
A Magyarországra érvényes böjti fegyelmet a Bűnbánat és Oltáriszentség című
szertartáskönyv tartalmazza a 216. oldalon. Eszerint:
Böjt és hústól való megtartóztatás van Hamvazószerdán és Nagypénteken. E napokon a
betöltött 18 éves kortól a megkezdett 60 éves korig naponta csak háromszor szabad
étkezni, és egyszer szabad jóllakni, húseledelt pedig a betöltött 14 éves kortól nem
szabad enni.
Kötelező hústól való megtartóztatás van Nagyböjt péntekjein a betöltött 14 éves
kortól. Az év többi péntekje egyszerű bűnbánati nap, amikor elsősorban hústól való
megtartóztatással vagy helyette több imádsággal, önmegtagadással, és egyéb jócselekedetekkel tehetünk eleget a bűnbánati fegyelem előírásának.
A templom búcsúnapjára és az egyházközség fogadott ünnepére, ha ez péntekre esik,
felmentés kapható a bűnbánati fegyelem megtartása alól.
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Nap/Day

Idő/Time

Feb 14 5:00 PM
Feb 15 10:00AM
Feb 21

7:00PM

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Templomunk híveiért
Mákos József
Templomunk hívei
HEALING MASS

Feb 22 10:00AM

Templomunk betegeiért

Válaszos zsoltár: Te vagy, Uram, menedékem,
a szabadulás örömével veszel körül engem.
Énekek: 229, 127, 142, 144, 306, 195.
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
Febr. 1st:$ 76.00
Febr. 8 10:00 AM Mass: $ 1000.00
Maint. collection: $571.00
Febr. 8 7:00 PM Mass: $ 318.00
Please support your Parish!

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, Vajda Rudi, Saller Márta, Mátyás Mária, Mrs. Maureen
Simonyi, Mátyás Károly, Szukitch Margit, Domokos Mária, Jacques Yez,
Serfecz József, Megyeri Piroska, Joseph Toth, Neubauer Jószef,
Babochay András, Szukitch Júlia.

ANNOUNCEMENTS
HIRDETÉSEK
+ We will be praying the rosary
+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a
every Sunday morning at 9:30AM
Szentmise előtt, kérjük a Szent Szűz segítségét a
before Mass. All are welcome to
magunk és templomunk életére.
pray with us.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise
+ Confession time is available beelőtt!
fore mass on Sunday.
+ Ma, Február 15 - folytatódik az Annual Catho+ The Annual Catholic Appeal
lic Appeal gyűjtés. + Rövid látogatás után Attila
pledges will be made this year bet- atya visszatér Lengyelországba. Köszönjük, hogy
ween February 1-15.
magyar miséket mutatott be Templomunk
+ February 18th-is Ash Wednesday, híveinek, szerencsés utat kivánunk, és várjuk
the beginning of Lent.
vissza.
+ On February 22nd, breakfast will + Február 18-HAMVAZÓSZERDA kötelező
be served after mass.
ünnep. A sok mulatság után, megkezdődik az áhi+ Those who wish to have their
tat időszaka, imádkozzunk , járjuk a keresztutat és
homes blessed in the new year,
emlékezzünk Jézus kinszenvedésére.
please stop by the office or contact + Február 22 - Szentmise után reggelire hívjuk a
Fr. Maciej to schedule a convenient kedves híveket.
time.
+ A 2015-ös boritékok az Erzsébet teremben
+ The 2015 donation envelopes are felvehetők. Kérjük, aki csak teheti vigye haza, és
ready for pick up in the Elisabeth
ha lehetséges imerősének is juttassa el. Köszönjük
Hall.
segítségüket!
+ For mass intentions, please call or + Akinek közelében van olyan idősebb templomstop by the office.
tag, aki nem tud vezetni a téli időszakban,
+ To learn more about our events,
kérjük vegyék fel és hozzák el a Templomba. Minvisit www.stephenchurch.org.
denki segítségét előre is köszönjük.
+ We ask that if anyone has changed + Maciej atya házszentelésre szivessen elmegy,
their address or phone number,
aki szeretné ezt igénybe venni, jelentkezzen az
please notify the office.
irodában, vagy hívja a templomot.
+ For those parishioners who cannot + Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
attend mass regularly, at GiveCen- megváltozott, jelentse be az irodába.
tral.org, donations could be offered + Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
to our church and to St. Stephen
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
Hungarian School, as a one time or + Templomunk eseményeit és a fényképeket megperiodically, with a credit card or
tekinthetik: www.stephenchurch.org
from a bank account.
MAGYAR KÁPOLNA
Örömmel jelezzük, hogy 2015. augusztus 29-én, délután 2:00 órakor kerül sor
Washingtonban a Magyarok Nagyasszonya kápolna felszentelésére. Jegyezzük be
naptárunkba. Hamarosan pontos részleteket közlünk. – fr. Barnabás

Szt. István Magyar Iskola időpontok a 2014 téli/tavaszi félévre:
- Február 22 - szánkozás
- Március 14 és 28
- Február 28
- Április 11 és 25
- Május 2 és 16
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.
+On March 1st there will be Scouts
mass, followed by lunch.
+ If you would like to know more
about Hungarian events taking place
in our area, please visit:
chicagohungarians.com for more in-

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, MAGÁN
SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki szeretné
Templomunk Mindszenty termét rendezvényre
kiváltani, kérjük jelezze szándékát legalább 3
héttel az esemény előtt templomunk irodájában,
vagy hívja a Templomot.
+Március 1-én Cserkész mise lesz és utána ebéd.
+ Ha szeretne tudni a városunkban történő magyar
eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web oldalon mindenezekről tájékozódhat.

HAMVAZÓSZERDA – FEBRUÁR 18.
A Nagyböjt ünnepélyes kezdete, innentől számítva lesz teljessé – nem számolva a
vasárnapokat, amelyeken az Egyház sohasem böjtölt – a szent negyvenes szám. A hamuval való meghintés már az Ószövetségben a bűnbánat jele volt. A hamu ugyanis
természetes voltánál fogva magában is alkalmas, hogy bűnbánatra intsen. A hamvazás
az Egyház szentélménye, amely az Egyház imái által gyógyító erőt nyer és lelkünkben
az igazi bánat felébresztésére szolgál, hogy általa egy új és jobb életre feltámadjunk. *
A hamu megáldásakor a pap rövid imádságot mond azért, hogy Isten a bűnbánókat, s a
bűn-bánat kifejezéséül hamvazáshoz járulókat kegyelmével kísérje az egész Nagyböjt
alatt, és hogy így a Húsvétot mindnyájan megtisztult szívvel ünnepelhessék. Ezután
meghinti szenteltvízzel a hamut, majd e szavakkal szórja a hamut az eléje járuló
hívekre: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel.” Vagy: „Tartsatok
bűnbánatot és higgyetek az Evangéliumban!”
VIANNEY SZENT JÁNOS FELAJÁNLÓ IMÁJA
Jézusom, neked szentelem szívemet, zárd a tiédbe. Szívedben akarok lakni,
szíveddel akarok szeretni, szívedben akarok élni. Szívedből akarom meríteni az igazi
szeretetet, amely felemészti szívemet: benne erőt, világosságot, kedvet és igazi
vigasztalást fogok találni. Jézusom, szívem a te szíved szeretetének oltára legyen, oltár,
amelyen magamat neked áldozom. Szemem mindenkor szent sebeidre tekintsen, elmém
mindig irgalmadra gondoljon. Amen.

