
     NÉHÁNY TUDNIVALÓ NAGYBŐJTRE! 

 

         A következő héten, azaz HAMVAZÓ SZERDÁN kezdődik a nagybőjt szent ideje.

(febr. 22-én). Szentatyánk igy fogalmaz:"Az individualizmus egyik legpusztitóbb 

következménye a "lelkliismeretek elaltatása", amelyre a nagybőjti üzenet utal.Amikor 

az individualizmus nevében tagadjuk az emberi közösségre vonatkozó 

"szeretetszolgálatra való elhivatottságot", saját emberségünkön esik csorba, mivel meg-

téveszt bennünket annak az illúziója, hogy önmagunkban is boldogok lehetünk. Figye-

lemmel lenni testvérünk iránt viszont annyit jelent, hogy kilépünk közönyünkből és 

segitünk társainknak anyagilag és lelkileg egyaránt." - irja a Szentatya üzenetében. 

       A bőjti fegyelem rendje a következő: 

            a. Szigorú bőjti nap van Hamvazó szerdán és Nagypénteken. Enapokon a hústi-

lalom mellett, háromszor szabad étkezni egyszeri jóllakással. A bőjt szigora vonatkozik 

a l8 életévet betőltött és 60-ik életévüket el nem értekre. A hústilalom érvényes minden 

l4 életévét elértre.......(itt nincs felső határ) 

            b. A pénteki (esetleg szerdai,ahol szokásban van) hústilalom kötelező nagybőjt 

mindazok részére, akik életük l4-ik évét elérték, illetve betöltötték. (Szerintem nem kel-

lene garazsoskodnunk egy kis áldozat-hozatallal, enyit megér lelkünk üdve!) 

            c. Egyébként az esztendő minden péntekén "bünbánati nap van". Ez megtartható 

a hústól való tartózkodás által, vagy más bübnánati cselekedettel. (pl. önmegtagadás, jó 

cselekedet végzése, imádság stb. által) 

Honnan ered hamvazó szerda elnevezés ? 

        Abból a hagyományból, hogy hajdan a hivek a vezeklés részeként hamút szórtak a 

fejükre. Ezt az emléket őrzi a hamvazó-szerdai szertartás, amikoris az előző évben 

megszentelt és elégetett barkák hamújából a pap (vagy bárki más megbizott) keresztet 

rajzol homlokunkra és ezt mondja:"Emlékezzél ember, hogy porból vagy és porrá 

leszel!" 

        Miért tart negyven napig a nagybőjt ? 

           A Bibliában számos cselekmény kapcsolódik a negyvenes számhoz: Jézus ny-

ilvános müködése előtt 40 napot töltött a pusztában, 40 napig tartott a vizőzön, 40 évig 

vándorolt a pusztában a zsidó nép, Mózes 40 napot töltött a Sinai hegyen, Jónás próféta 

40 napos bőjtöt hirdetett Ninivében. 

           A nagybőjt "szent és egyedi jellegéről" beszél a liturgia. Próbáljunk mi is min-

dent megtenni azért, hogy valóban érdemszerző időszak legyen számunkra a "húsvétra 

való készület" ideje! 

Válaszos zsoltár:  Gyógyítsd meg lelkemet, Uram, mert vétkeztem ellened!  

Énekek:  225-1, 225-5, 127, 142, 144, 306, 195. 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 
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Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Fr. Sándor Siklodi 

Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

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, Klapka Mihály, Baksay István, Jurasits János, Vajda Rudi,  

Butkovich Adél, Boesze János, Szabó Ilonka, Saller Márta, Molnár János,  

Katona Jenö, Szabó Terike . 

FEBRUÁR 18/19 - ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP 

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

FEB 18 6:00 PM id. Vitális Sándor                    Vitális család       

FEB 19 10:00 AM  Katona Jenő felgyógyulásáért               Szabó Terike  

FEB 22 9:00 AM 
HAMVAZÓSZERDA 

SZENTMISE - HAMVAZKODÁS 

FEB 26 10:00 AM  Simovics Julianna                      Megyeri Piroska 

MISSION  STATEMENT 
St. Stephen King of Hungary Church serves the spiritual needs of all 
Catholics in our neighborhood, regardless of ethnicity, and also wel-
come all Hungarians who want to pray in their language and keep 

PARISH  COLLECTION  

February 12th : $ 785.00   

 Please support your Parish!  



           ANNOUNCEMENTS  

+With Ash Wednesday we 

enter Lent during which, every 

Sunday before mas, we’ll pray 

the Statins of the Cross. All are 

encouraged to come. 
+Ash Wednesday is February 

22nd. Mass will be at 9 AM, 

which will end with the distribu-

tion of  ashes. Distribution of 

ashes will also take place at the 

end of  Sunday’s mass, on Febru-

ary 26th. 

+Over the next two Sundays we’ll 

continue the Annual Catholic Ap-

peal collection. Please follow the 

instructions and fill out the infor-

mation from the envelopes. 

+ The 2010 charitable contribu-

tions statement for your taxes are 

available in the office. Please call 

the office if you would like to 

have it mailed out to you. 
+ 
+We ask that if anyone has 
changed their address or phone 
numbers to please notify the of-
fice. 
+For mass intentions,  please call 
or stop by the office.  
+On March 18th, we’ll 

commemorate the 1848 
revolution.  Mass is at 11 AM, 
after mass breakfast will be 
served, followed by a program 
presented by Chicago 
Hungarian organizations. 

    HIRDETÉSEK 

+Hamvazószerdával megkez-

dődik a bőjti időszak: minden 

vasárnap KERESZTUTAT 

járunk Sándor atya vezetésével a 

Szentmise előtt. Mindenkit 

hívunk a közös imádságra.  

+Febr. 22-én, Hamvazószerdán 9 

ó-kor lesz a mise és hamvazkodás. Vasárnap 

febr. 26-án, Szentmise után is lesz hamvaz-

kodás.  

+ A következő 2 vasárnap folytatjuk a Annual 

Catholi Appeal gyűjtést. Kérjük a kedves híve-

ket, hogy a mise alatt töltsék ki a borítékokat és 

tegyék meg a megajánlást. Ne feletsük el, hogy 

az Archdioce által kijelölt összeg feletti 

adomány visszatérül templomunkhoz. 

Jószándékú adományaikat előre is köszönjük. 

+2011-es adomány papírokat adóbevalláshoz 

az irodában felvehetik. Kérésre szivesen ki-

postázzuk a papírokat, kérjük hívja a Templo-

mot a 773-486-1896-os számon. 

+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefon-

száma megváltozott, jelentse be az irodába. 

+Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy is-

merőse beteg és szeretnék, hogy Sándor atya 

meglátogassa, jelentsék be az irodában, vagy 

hívják a Templomot.  

+Márc. 18 1848 márciús 15-re emlékezünk. 

Szentmise 11ó-kor lesz, majd reggeli után a 

Chicagó-i Egyházak és Egyesületek közös 

rendezésében megemlékezünk azokról, 

akik életüket adták a szabadságért. 

Szeretettel hívunk és várunk minden mag-

yar testvérünket!  

 +We would like to ask our parish-

ioners to please be considerate to 

others when parking in front of our 

church in the handicapped space. 

This will ensure that older parish-

ioners with proper permits will get 

priority. 

+To see more about events  at our 

church,  visit our website at      

www.stephenchurch.org 
 

OUR HUNGARIAN COMMU-

NITY AND HERITAGE 

 

+On March 4th  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  chicagohun-
garians.com 

+Kérjük a híveket, hogy a mozgáskorlátozásra 

kijelölt helyet hagyják szabadon azok számára, 

akik jogosultak erre. Illegálisan használt 

mozgássérült papír az új törvény szerint $500.00 

büntetéssel jár. Legyünk tekintettel fele-

barátainkra, akik rászorulnak a Templom előtt 

kijelölt 4 parkoló helyre. Köszönjük 

megértésüket és együttműködésüket!  

+Templomunk  eseményeit és a fényképeket 

megtekinthetik: www.stephenchurch.org 

 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 

+Március 4-én lesz Cserkész mise és ebéd. 

+Ha szeretne tudni a városunkban történő mag-

yar eseményekről, programokról, a 

www.chicagohungarians.com web oldalon min-

denezekről tájékozódhat. 

Uram bocsásd meg bűnömet, melyet elkövettem.Tisztítsd meg lelkemet, 

melyet beszennyeztem. Segítsd földi éltem, melyet neked élek. 

Terelj helyes útra, hogy tefeléd menjek. Vigyázz életemre, hogy  bűnt ne 

cselekedjek. Irgalmazz lelkemnek, hisz te irgalmas vagy. Mennyek 

országába így vezess be engem. Ámen  

Közeleg a farsang 

 
Eljött már a február  
Nemsokára maszkabál  
Februárnak közepe  
Itt a farsang ideje  
 
Készüljön hát mindenki  
Maskarába öltözni  
Szedjen elő rossz ruhát  
Készítsen hát maskarát  

Kinek éles, s vág az esze  
Sok ötlettel lehet tele  
Foltot rak a ruhára  
Csizmát húzzon a lábára  
 
Ha már kész a maskara  
Induljunk a farsangra  
Kergessük el a telet  
Jöjjön már a kikelet  

Takarodjon el a tél  

Örvendezzen aki él  

Együtt várunk a tavaszra  

Sok csicsergő kis madárra  

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

