
 

SZENTJEINK ÉS ÜNNEPEIK 
       Február 21.  Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító napja. Gyermekkorától 
feltűnő buzgóságot mutatott, bencés lett, majd bíboros, a pápaság nagy támasza. Az 
egyházi reformokért keményhangú írásokban küzdött. Meghalt 1072-ben. 
       Február 22. Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepe. A IV. században 
keletkezett római ünnep, amely az apostolokra alapított Egyház egységét hirdeti. 
Imádkozzunk Szentatyánkért, Ferenc pápáért, hogy tanító szava mindig útmutatás 
legyen számunkra. 
Részlet Nagy Szent Leó pápa beszédéből: „Miután a tizenkét apostol a Szentlélek által 
a nyelvek adományát elnyerte, midőn felosztották egymás között a világ részeit, hogy 
az evangéliummal az egész földet áthassák, Szent Péter, az apostoli rend feje a római 
birodalom fel-legvárába, fővárosába rendeltetett, hogy az igazság fénye – amelynek 
minden nép üdvösségére fel kellett ragyognia –, magától a főtől hatékonyabban áradjon 
szét a testbe az egész világon. Onnan kellett a filozófiai téveszméket eltaposni, onnan 
kellett a földies bölcsesség hiúságait elszéleszteni, onnan kellett a démonok kultuszait 
megszégyeníteni, ahol korábban mintegy össze-gyülekezett minden babonaság és 
tévedés. Ne félj hát, Péter, e városba jönni, a kereszt győzelmi jelét Rómában kitűzni, 
ahol isteni előrendeléssel a főhatalom tisztessége és a kínhalál dicsősége vár reád!” 
       Február 23. Szent Polikárp püspök és vértanú napja. Szent János apostol, 
evangélista tanítványa, Szmirna püspöke, fontos láncszem az apostoli hit átadásában.  

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA 
        Kedden este véget ért a farsang és elkezdődött hamvazó szerdával a 
nagyböjt: a bűnbánat-, a megtisztulás-, az áldozatvállalás- és a böjtölés 
időszaka, húsvéti előkészületünk 40 napja. Idei nagyböjtünk minket is a 
pusztába küld, hogy Jézushoz hasonlóan böjtöléssel győzzük le a kísértést 

és a kísértőt. Nagyböjtünk liturgikus színe, a viola (lila) is a bűnbánat színe, de a 
hamvazkodás is erre figyelmeztet: "A hamvazás az Egyház szentélménye, amely az 
Egyház imái által gyógyító erőt nyer, és lelkünkben az őszinte bűnbánat 
felébresztésére szolgál, hogy általa egy új- és jobb életre feltámadjunk, és így évről-
évre Húsvétjainkat is megtisztult lélekkel ünnepelhessük!" Írja Ferenc pápa nagyböjti 
körlevelében.   
        Levetjük farsangi álarcunkat és "maszk" nélkül, tiszta arccal- és nyitott lélekkel 
állunk Isten színe előtt: a Szentlélek erősítő kegyelmét kérve a nagyböjt küszöbén. 
Jézust is a Szentlélek vitte ki a pusztába, ahol megkísértette a gonosz lélek, el akarta 
távolítani megváltói küldetésének teljesítésétől! 
        Kérjük imáinkban, hogy valóban szent legyen ez a 40 napunk. És ahogyan Jézus 
határozottan elutasította a kísértőt, úgy nekünk is Jézus határozottságával kell 
fellépnünk a kísértővel szemben! Annak a Jézusnak a határozottságával, aki helyettünk 
semmit, de értünk mindent meg tesz és vezet minket továbbra is nagyböjti-földi 
kerezstútunkon, amelynek stációi szenvedésére- és kereszthalálára emlékeztetnek, de a 
végén ott a Feltámadás, ott a Húsvét, a 15. állomás! Éljünk úgy, hogy földi életünk 
"nagyböjtje" végén Jézussal együtt eljussunk mi is Örök Húsvétunkra. Úgy 
legyen!    A  m  e  n. 
 

 

 

 

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! 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2018 
Telephone: (773) 486-1896                                                            

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Michael Knotek 
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Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

FEBRUÁR 18 - NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA 
1st SUNDAY OF LENT 

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, Mátyás Károly, Joseph Toth, Domokos Mária, Jacques Yez, 
Serfecz József, Neubauer Jószef, Babochay András, Jurasits Mária,  
Krémer Klára, Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, 
Kolonits Olga, Mocsán Ilike, Varga Amika. 

Énekek: 58, 58 4-5, 109, 60, 306, 71. 
Válaszos zsoltár:Uram, minden utad irgalom és hűség,   

             azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják. 

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

Feb 18 10:00AM Templomunk híveiért/ Parishioners 

Feb 25 10:00AM Templomunk betegeiért / Sick parishioners 



 A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport 

időpontja:  Február 24, Március 10 és 24,  

Április  7 és 21,  Május 5. 

HIRDETÉSEK 

+ Rózsafűzért imádkozunk minden vasárnap a 

Szentmise előtt 9:30-kor.  

+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise 

előtt!  

+ Ma, február 18. - a Szentmise után sütemény 

és kávé lesz. 

+ Február 25-én a Szentmise után meleg 

reggelivel várjuk a híveket, majd Radics Géza 

előadást tart a magyarság eredetéről Számos 

elképzelés van a magyarság eredetéről, és arról, 

hogy a mióta él a magyarság a Kárpát-

medencében. A hivatalos történetírás szerint Ár-

pád népe volt a honfoglaló. Mások szerint Árpád 

népe már magyarokat talált a Kárpát-medencében. 

Radics beszámol saját kutatásának eredmé-

nyéről.Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

+ 2018-as borítékokat a Szt. Erzsébet teremben 

felvehetik. 

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 

megváltozott, jelentse be az irodában. 

+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik 

elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 

+ Azok részére akik ritkábban tudnak templomba 

járni, de szívűkön viselik a templomunk sorsát, 

lehetőség van adományozni templomunk és az 

Szt. István Magyar Iskola részére a 

GiveCentral.org   web oldalon, hitel kártyáról 

vagy bank számláról, egyszeri vagy rendszeres 

adományokat ajánlani. 

+ Templomunk eseményeit megtekinthetik: 

www.stephenchurch.org  

 

ANNOUNCEMENTS  
+ We will be praying the rosary 

every Sunday morning at 9:30 be-

fore Mass. All are welcome to pray 

with us.  

+ Confession time is available be-

fore mass on Sunday. 

+ Today, February 18th - coffee 

and pastries will be served after  

mass. 

+ On February 25th we invite eve-

ryone to  a hot breakfast after Mass, 

then  Géza  Radics will have a pres-

entation about the origins of  the 

Hungarians. 

+ The 2018 donation envelopes are 

ready for pick up in the Elisabeth 

Hall. 

+ Please report any changes in ad-

dress or phone number to the office. 

+ Sunday mass intentions for our 

loved ones can be requested in the 

office.  

+ For those parishioners who cannot 

attend mass regularly, at GiveCen-

tral.org,  donations could be offered 

to our church and to St. Stephen 

Hungarian School, as a one time or 

periodically, with a credit card or 

from a bank account. 

+ To learn more about our events, 

visit www.stephenchurch.org.  
 

 

      Dear Parishioners, 
      How is your Lent going so far? It's only been a few days since we re-
ceived ashes on our foreheads with either the somber reminder, "Remember 
you are dust and unto dust you shall return" or the directive, "Repent and be-
lieve in the gospel!" Both statements characterize what we are about during 
Lent: 1. detaching from material things and drawing toward the spiritual and; 
2. giving up sinful ways to live the way Jesus taught us how to live. 
     This Sunday's scripture readings encapsulate the themes of Lent. The Genesis reading 
reminds us that God said there will never be another flood because we now have a cove-
nant with God. This covenant is sealed by our obedience to God and fortified by God's 
promise of mercy. God gives us an invitation in Lent to deepen our relationship with 
Him through prayer, fasting, penance and works of charity. 
     There is a very interesting line in the reading from 1 Peter describing baptism as "not 
a removal of dirt from the body but an appeal to God for a clear conscience..." Baptism 
does wash away our sins as opposed to dirt from our body. However, baptism also in-
cludes a response on our part to live in the manner of Jesus Christ. Lent is about reclaim-
ing our commitment to be people who have the heart and mind of Jesus in the world. We 
can only have a clear conscience if we are living the way Jesus taught us how to live. 
What a wonderful opportunity Lent gives us to become more Christ-like in our behavior. 
     Jesus was not alone in the desert during his forty days of prayer and fasting in the de-
sert prior to launching his public ministry. As St. Mark's gospel reminds us today, Jesus 
was surrounded by Satan, wild beasts and angels. While Satan tempted and the wild 
beasts threatened they didn't have any effect on Jesus. He is impervious to their wiles. At 
his disposal were the angels who ministered to Him. Jesus completed his time in the de-
sert and went back to his neighbors and friends saying, "This is the time of fulfillment. 
The kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the gospel." This is the same 
thing we are to be telling people at Easter. However, I don't think all of us are comfort-
able using those exact words. Instead, in more familiar language and through works of 
faith and charity we are to show people the way to Jesus. All the fasting and abstaining 
from meat and praying of the Stations of the Cross are meaningless if we don’t intend to 
also reach out to other people and bring them God’s love.  
     Jesus had forty days in a literal desert. We have forty days in a spiritual desert. May 
God make himself known to us as individuals and as a faith community this Lent. After 
the forty days Jesus embarked on his formal ministry. At the end of our forty days of 
Lent we will celebrate Easter by renewing our baptismal vows and putting our faith into 
action in new and creative ways. May the Holy Spirit guides us through an experience of 
transformation this Lenten season! 
In God’s love, 
Father Michael Knotek 
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