
                     LEMOND(OTT) A PÁPA!(?) 
             De mi van a "HÁTTÉR"-ben? - Ugyanis, a romai papa nem valami "PÁRT" által 
delegált, 4 évre választott elnök. Ö Krisztus Örök Egyházának vezetője, Krisztus földi 
helytartója. És itt/most nem XVI. Benedek Pp-rol van szó, hanem a ROMAI PÁPÁ(K)-rol. 
             Amikor pl. az egységes olasz állam megalakul (1850), és a ROMAI PÁPA (IX. Pius, 
mint XVI. Gergely utóda:1846-78-ig) ELVESZITI VILÁGI HATALMÁT bezárkózva a 
Vatikánba, nem mond le, és így Ö lett minden idők leghosszabban uralkodó pápája: 32 évig. 
             Mindszenty Kardinálisunk sem "mondott" le! sem a börtönben rabként, sem a 
Budapesti Amerikai Követségen menekültként! 
             De holtáig kitartott a LENGYEL PAPA is, II. János-Pál és szentként távozott hívek 
millióinak szeretetétől kisérve (ÉS VILLÁM SEM CSAPOTT A SZT. PÉTER TEMPLOM 
KUPOLA KERESZTJÉRE TÁVOZÁSAKOR!): mindhárman tudtak és érezték, hogy az 
Egyház nem "modern", hanem KERESZTÉNY! 
            A LÉNYEG, HOGY JÉZUS KRISZTUS NEM MOND(OTT) LE: "Ö UGYANAZ 
TEGNAP ÉS MA, Ö UGYANAZ MINDÖRÖKKÉ!"(Zsid.)  
             A mi feladatunk pedig az, hogy tiszteletben tartva Szentatyánknak XVI. Benedek 
Pápánknak a döntését, imádkozzunk azért, hogy A SZENTLÉLEK KÖVETKEZÖ JELÖLTJE, 
MINT KRISZTUS FÖLDI HELYTARTOJA ÉS PÉTER APOSTOL 277. UTODA, 
VALOBAN MÉLTO LEGYEN ROMA PÜSPÖKI SZÉKÉNEK BETÖLTÉSÉRE. LEGYEN 
PÁPA! 
            Imádkozzunk, földi zarándok útját járó Szent és Katolikus Egyházunkért, annak 
békéjéért- és egységéért, hogy Urunk és Istenünk tegye tökéletessé a szeretetben Benedek 
Pápánk leendő utódját püspökeivel, papjaival és híveivel együtt! Keressük 
továbbra is itt FÖLDI KÜZDÖ EGYHÁZUNKBAN ISTENT, ÉS ÖRÖK 
ORSZÁGÁT –Egyházunkban állandóan megújulva:( Ecclesia semper 
reformanda!), hogy Szt. Péter sziklaszilárd utódjának vezetésével földi 
életünk végén mindannyian eljuthassunk ISTEN ÖRÖK IMÁDKOZO 
EGYHÁZÁBA. Á m e n. 

 

                Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves Testvérek! 

         Értesülve Szentatyánk, XVI. Benedek pápa lemondásáról, amely 

február 28-án lép hatályba, hálát adunk az Isteni Gondviselésnek 

mindazokért a kegyelmekért és ajándékokért, amelyekben XVI. Benedek pápa apostoli 

szolgálata által az Egyházat és az emberiséget részesítette. Különös szeretettel emlékezünk 

vissza Egyházunk és Hazánk iránti nagylelkű jóindulatára, melynek egyik kiemelkedő jele volt 

szentéletű vértanúink boldoggá avatása. 

         Kérjük a Mindenható Isten áldását Benedek pápa személyére, a Római Egyházra és egész 

Katolikus Egyházunkra. A Boldogságos Szűzanyának, az Egyház Édesanyjának, Szent Péter és 

Pál apostoloknak, valamint védőszentjének, Szent Józsefnek közbenjáró szeretetébe ajánljuk 

Szentatyánk személyét és Egyházunkat. 

     Budapest, 2013. február 11-én, a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária emléknapján 
                                                                       † Dr. Erdő Péter s. k.,bíboros, prímás, érsek 
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FEBRUÁR 17 - NAGYBÖJT 1. VASÁRNAP  

In your prayers, please remember these parishioners or relatives 

and friends of parishioners who are sick and in 

need of God’s healing grace:Mr.&Mrs. Szalai 

István, Baksay István, Jurasits János,  

Vajda Rudi, Szabó Ilonka, Saller Márta,  

Molnár János, Mátyás Károly,  

Mrs. Maureen Simonyi, Kovács Irénke. 

MISSION  STATEMEN 

St. Stephen King of Hungary Church serves the spiri-

tual needs of all Catholics in our neighborhood, re-

gardless of  ethnicity, and also welcome all Hungari-

ans who want to pray in their language and keep their 

cultural traditions alive! 

PARISH  COLLECTION         

February 10th: $ 1,287.00 

Please support your Parish!  

Nap/Day Idő/Time Miseszándék/Intention                  Kéri/ Requested By 

FEB 17 10:00AM 

CSERKÉSZMISE 

Édesanyáért, Nagymamáért       Kolos Alíz, Göndöcs Alíz  
és Rita 

FEB 24 10:00AM Id. Vitális Sándor                         Vitális család 



ANNOUNCEMENTS  

+During Lent, every Sun-

day before mas, we’ll 

pray the Statins of the 

Cross. All are encouraged 

to come. 
+The Annual Catholic Ap-

peal campaign has begun, 

thank you for your offering. 

+Today, February 17th, there is 

a scout mass. Everyone is wel-

comed for lunch which will bene-

fit the troop. 

+On February 24th, there will be 

a Parish Council Meeting after 

the breakfast. 

+Please stop by the office if you 

are interested in your 2012 dona-

tion paper for the tax deduc-

tion. 

+The 2013 donation envelopes 

are ready to be picked up in the 

Elisabeth Hall. We ask everyone 

who has changed their address or 

phone number to stop by the of-

fice and update it.  

+Those who wish to have their 

homes blessed, please stop by the 

office or contact Fr. János to 

schedule a convenient time.  

+We ask that if anyone has 

changed their address or phone 

number to please notify the of-

fice. 

+For mass intentions, please call 

or stop by the office. 

 

 

HIRDETÉSEK 

+Nagyböjtben minden Vasárnap 1/4 10-től 

Keresztutat járunk. Mindenkit várunk a 
közös imádságra, kövessük mi is Jézust a 
szenvedés útján. 
+Köszönet önkéntes dolgozóinknak, akik 
áldozatos munkájukkal sikeressé tették a 
Farsangi bált. Külön köszönet jár a bálon 

megjelenteknek, akik támogatták rendezvényünket. 
+Szeretettel köszöntjük a mai Cserkész misét ren-
dező Hunyadi Mátyás Cserkészcsapatot. Szentmise 
után szeretettel hívnak mindenkit a közös ebédre. 
+Ma, Szentmise után hamvazkodás lesz. 

+Február  11-én ünnepelte az Egyház a Betegek Világ 
napját. Február 24-én a Szentmise után János atya 

kiszolgáltatja a Betegek Szentségét, ezután reggelit 
szolgálunk fel a kedves híveknek. Reggeli után az 

EGYHÁZTANÁCS tartja gyűlését, kérjük a tagok 

pontos megjelenését. 

+Húsvéti Lelkigyakorlatot tartunk Templo-

munkban, Március 8-án, péntek este, 6 órakor 

ökumenikus imaóra,  Március 9-én, szombaton, 

egész napi elmélkedés és csoportos beszélgetések, 

Március 10-én, vasárnap,  mise után 

Szentségimádás.  
+A 2012-es év adomány papírjait adóbevalláshoz, 
egyéni kérésre kinyomtatjuk. Kérjük igényüket 
jelentsék be az irodába.  
+János atya még megy házszentelni, aki szeretné ezt 
igénybe venni, jelentkezzen az irodában, vagy hívja a 
templomot. 
 +A 2013-as borítékokat az Erzsébet teremben felve-
hetik a kedves hívek. Vigyék el ismerőseiknek 
is,ezzel is postaköltséget spórolunk meg. Esetleges 
címváltozást kérjük jelentsék be az irodába.  
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma meg-
változott, jelentse be az irodába. 
+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik 
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
 

+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, 

 MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE! Aki 

szeretné Templomunk Mindszenty termét ren-

dezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát 

legalább 3 héttel az esemény előtt tem-

plomunk irodájában, vagy hívja a Templomot. 
+Templomunk eseményeit és a fényképeket  
megtekinthetik:  www.stephenchurch.org 

Szt. István Magyar iskola és Óvoda/  

Bóbita Népi Tànccsoport  időpontok:                                          

                        Március 2 és 16 

                        Április 13 és 27 

                        Május 4 

+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. 
+To learn more about our events,  
please visit our website at 
www.stephenchurch.org 

KONZULI FOGADÓNAPOK  
A Magyarország New York-i főkonzulátusa 2013, március 1-4. újra kihelyezett konzuli 

napokat tart Chicagóban. Helyszín: Norridge-i Magyar Református Templom,  

8260 West Foster Avenue, Norridge, IL 60706    

Időpont foglalása KÖTELEZŐ és útlevél ügyekben közvetlen a külképviselettel kell 

előre egyeztetni a következő email címeken vagy telefonon számokon: 

zbencsik@mfa.gov.hu, vsass@mfa.gov.hu,msmid@mfa.gov.hu, 

hucons.NYF@mfa.gov.hu. Telefon 212-752-0669 vagy 212-752-0661 

    Tájékoztató a magyar cserkészetről a Külföldi Magyar 

Cserkészszövetség szabályai alapján:  Mi a Magyar Cserkészet? 
A cserkészet nem szórakoztató, hanem nevelési intézmény. A cserkészet 
célja egészséges testi, szellemi és jellembeli életfelfogás kialakítása keresztény-erkölcsi 
alapon. A jellemnevelésen kívül még célja a magyar öntudat fejlesztése is. A cserkészet 
az ISTEN, HAZA, EMBERTÁRS és MAGYARSÁG SZOLGÁLATÁRA neveli 
cserkészeit. A cserkészmunka lényege a "Cserkésztörvények"-ben legjobb tudása szerint 
próbál élni. A törvények nem tiltó jellegűek, hanem biztatják cserkészeinket a helyes 
magatartásra. A vezetők is természetesen ezen törvények szellemében vezetik a reábízott 
cserkészeket, mivel "A vezetés elsősorban példa" (Teleki) 

    Ki Lehet Cserkész? 
Magyar cserkész csak magyarul beszélő, ötödik életévet betöltött fiú vagy leány lehet, 

aki önkéntesen elfogadja és aláveti magát a cserkészeszményeknek, a Külföldi Magyar 

Cserkészszövetség szabályainak és intézkedéseinek. Természetesen, aki vallásellenes 

vagy Istentagadó, az magyar cserkész nem lehet.                              ( www.kmcssz.org ) 

http://www.stephenchurch.org
http://www.stephenchurch.org
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