
 

                   NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA.  
          URUNK SZINEVÁLTOZÁSA, a DICSŐSÉG FÉNYE, természet-
feletti jelenség: Jézus földi életében a Mennyei Atya természetfeletti 
JELEKET adott, amelyekkel igazolta Megváltónk Istenfiúságát és 
küldetését. Mózes és Illés jelenléte azért fontos, mert Ők, mint az 
Ószövetség képviselői tanúskodnak arról, hogy Jézus valóban a megígért 

Messiás. A táborhegy, mint magaslat Isten közelségét jelenti. 
          HALLANI Isten Szavát nem elég, de ha MEGHALLJUK és meg is valósítjuk, 
akkor maga az örömhír, az evangélium fog megváltoztatni bennünket.  
         Nagyböjti útunkon megerősít mindannyiunkat a SZINEVÁLTOZÁS képe, segít 
Isten felé fordulnunk, hogy továbbsugározzuk Isten Fényét és jó irányba haladjunk 
tovább Húsvét felé! Az apostolok félelmét legyőzte a Krisztus iránti szeretet. (Lk 9,28b-
36). A félelmet csak SZERETETTEL lehet legyőzni. Csak szeretettel tudjuk elfogadni- 
és vállalni nagyböjti gyakorlatainkat: böjtöt, imát, jótetteket, bűnbánatot, amelyekhez a 
Szentlélek adja az Erőt és Kegyelmet. Így "évről-évre a megtisztult lélek örömével 
várhatjuk Húsvét Szent Titkának Ünnepét!" -ahogy a Nagyböjti Szentmisékben is 
imádkozzuk. Megtisztult, nyitott lélekkel érezzük Péter apostollal együtt: "URAM JÓ 
NEKÜNK ITT LENNI!" 
        Érezzük továbbra is Krisztus vigasztaló közelségét, hogy Hozzá mindhalálig 
hűségesek maradjunk és így részünk legyen az Istenlátás örök boldogságában, az örök 
Húsvétban.    jn.a. 

CLEVELAND - Csíksomlyói zarándoklat 2016. május 9-20. 
Történelmi és vallási körutazás Erdélyben 

Minden magyarnak életében legalább egyszer el kell látogatnia Erdélybe, és aki volt már, 
az mindig visszavágyik! Csíksomlyó, Erdély és Székelyföld spirituális központja, ahová az 
emberek azért zarándokolnak, hogy lelki erőben, hitben és magyarságtudatban erősödjenek. 
Ennek jegyében szervezzük csíksomlyói zarándokutunkat, amely egy történelmi és kulturális 
erdélyi körutazással egészül ki.    Időpont: 2016. május 11-19. 
Indulás Budapestről: május 11-én, szerdán reggel 8 órakor – balatoni körút 
Csütörtökön indulunk Erdélybe, 19-én csütörtökön érünk vissza Budapestre 
Utazás: luxus autóbusszal (Tv, rádió, WC, kávé, üdítő, szeszes ital) 
Szállás:  3-4 csillagos, 2-3 ágyas szállodai szobákban. Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora)  
Részvételi díj: $750 – a balatoni és erdélyi útra vonatkozik!!! Belépők: az árban benne 
foglaltatik  Idegenvezetés: személyem, illetve az adott helyen kijelölt személy 
Utasbiztosítás: mindenki egyénileg  Repülőjegy: mindenki egyénileg 
Jelentkezés: a plébánián, telefonon, e-mailben vagy személyesen  
     Saint Emeric Roman Catholic Church 1860 West 22nd. St., Cleveland, Ohio 44113 

Tel.: 216-861-1937  www.stemeric.com  saintemericparish@gmail.com   
Mivel a legtöbb jelentkező előbb szeretne Magyarországra utazni, és tovább szeretne    
maradni, ezért kell a repülőutat egyénileg megoldani, ami ár szempontjából még kedvezőbb. 
Részletesebb útleírást olvashatnak a Szent Imre templom honlapján! 

SZERETETTEL VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET! 

 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2016 
Telephone: (773) 486-1896                                                            

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Maciej Galle 

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:  

Baksay István, Vajda Rudi, Mátyás Károly, Joseph Toth, 

Mrs. Maureen Simonyi, Domokos Mária, Jacques Yez, Serfecz József,  

 Neubauer Jószef, Babochay András, Jurasits Mária, Krémer Klára,  

Szabó Terike, Mákos Anna . 

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

Febr 21 10:00AM John Bunda                          Pongrácz Cilike  

Febr 28 10:00AM    D'Albert-Mátyás Mária              Mátyás Károly  

FEBRUÁR 21. - NAGYBŐJT  2.  VASÁRNAPJA  

 

 

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 Hungari-
ans who want to pray in their language 
and keep their cultural traditions alive! 

Válaszos zsoltár: Az Úr az én világosságom,  

                                                    és ő az én üdvösségem.      

 Énekek: 59, 126, 111, 61, 306, 63. 

PARISH  COLLECTIONS 

Febr. 7th 7:00 PM Mass:$280.00 

Febr. 14th: $893.00 

   Please support your Parish!  

http://www.stemeric.com/
mailto:saintemericparish@gmail.com


 

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

időpontjai   a 2016. tél/tavaszi  félévre: 
       

     Február  :  27.   

HIRDETÉSEK 

+ Nagybőjtben, minden vasárnap keresz-

tutat járunk a Szentmise előtt. Áhitattal 

kisérjük Urunkat szenvedésének útján. 

Mindenkit buzdítunk a közös imádságra. 

+ Szentgyónás van minden vasárnap a 

Szentmise előtt! 

+ Isten fizesse meg mindazok áldozatos 

munkáját, akik fáradságot nem ismerve 

sikeressé tették a farsangi mulatságot. Köszönet, akik 

megjelenésükkel támogatták templomunk 

rendezvényét. 

+ Ma, Február 21, a szentmise után kávéra és 

süteményre hívjuk a kedves híveket. 

+ Imádkozzunk Babochaz András és Mákos Anna 

mielőbbi felgyógyulásáért.  

+ A 2016-os borítékokat a Szent Erzsébet teremben 

felvehetik a kedves hívek.Aki teheti, vigye el ismerő-

sének is  

+A 2015-ös év adomány kimutatását, adóbevallás-

hoz, egyéni kérésre kinyomtatjuk. Kérjük igényükkel 

jelentkezzenek az irodában.  

+ 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 meg-

tekinthetik: www.stephenchurch.org  

Március  : 12 ; 26. 

Április  : 09 ; 23 ; 30. 

Május    : 01 - Anyák napja  

ANNOUNCEMENTS  

+ During Lent, every 

Sunday before mass, 

we’ll pray the Stations of 

the Cross. All are 

encouraged to come. 

+ Confession time is 

available before mass on 

Sunday. 

+ Today, February 21st, coffee 

and pastries will be served after 

mass  

+ The 2016 donation envelopes 

are ready for pick up in the 

Elisabeth Hall. 

 +Please stop by the office to 

sign up if you are interested in 

your 2015 donation paper for the 

tax deduction.  

+ For mass intentions, please call 

or stop by the office. 

+ We ask that if anyone has 

changed their address or phone 

number, please notify the office. 

+ To learn more about our 

events, visit 

www.stephenchurch.org.  

BESZÉLGETÉS ISTENNEL 

            A barátságot ápolni kell, mert különben kialszik... A legforróbb ragaszkodás is 

megszűnik, ha a szeretett személytől hosszú ideig távol vagyunk. Nekünk tehát az Úr-

istennel beszélgetnünk kell, és ez a beszélgetés az ima.   

 

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 6-án, Cserkész ebéd lesz a Szent-

mise után. Mindenkit szeretettel hívnak és 

várnak. 

+ Ha szeretne tudni a városunkban történő 

magyar eseményekről, programokról, a 

www.chicagohungarians.com web oldalon 

mindenezekről tájékozódhat.  

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 6th, the Hungarian Scout 
troop will have a lunch in the 
Mindszenty Hall, after mass. Everyone 
is invited  to attend and support the 
scouts. 
+ If you would like to know more about 
Hungarian events taking place in our 
area, please visit:  
chicagohungarians.com for more infor-
mation. 

A TÖKÉLETESSÉG HAT ALAPELVE 

1. Egyedül csak arra kell vágyakoznom, hogy igaz és szent legyek, vagyis hogy 

Istennek tessem. 

2. Minden gondolatomat és cselekedetemet az Anya-szentegyház növekedésére, 

szolgálatára és dicsőségére kell irányítanom. 

3. Mivel a jó Isten hívott ide, éppen ezért mindennel szemben – ami akár engem, akár 

az Egyházat illeti, teljesen nyugodtnak kell lennem –, de mindig készen arra, hogy az 

Egyház javára dolgozzam, és érte Krisztussal együtt szenvedjek is. 

4. Rá kell hagyatkoznom mindig az isteni gondviselésre. 

5. Állandóan semmiségem tudatában kell élnem. 

6. Napjaimat könnyen áttekinthetővé és teljesen rendezetté kell tennem.                                 

XXIII. János pápa 

GYÓNÁS = TALÁLKOZÁS 

               A gyónás nem „ítélet”, hanem „találkozás”. Találkozás azzal az Istennel, aki 

megbocsátja és minden bűnét elfelejti annak, aki nem fárad bele irgalmát kérni. 

Ez Istennek a „munkája”, mégpedig „szép” munka:  kiengesztelni. Istenünk ugyanis 

megbocsát mindenféle bűnt. Mindig megbocsát, és ünnepet rendez, amikor valaki az ő 

bocsánatát kéri, és mindent „elfelejt”.  

              Még ha tele volt is életed bűnnel, de végül bocsánatot kérsz, ő azon nyomban 

megbocsát neked. Ő mindig megbocsát!                                                     

http://www.stephenchurch.org/
http://www.stephenchurch.org
chicagohungarians.com
chicagohungarians.com

