
 

                 A KERESZT ÚTJÁN 
           Vianney Szent János szavaival buzdítjuk testvéreinket Nagyböjtben: „A kereszt 
útján, gyermekeim, csak az első lépés nehéz. Legnagyobb keresztünk nem maga a 
kereszt, hanem az, hogy félünk tőle. Nincs meg a bátorságunk, hogy hordozzuk, 
jóllehet tudjuk s tapasztaljuk, hogy kikerülni nem lehetséges; utolér bennünket.” 
               EGY GONDOLAT 
         A bűnbánat nemcsak erőfeszítést és terhet jelent, hanem örömet is – méghozzá 
olyan örömöt, amely semmiféle más forrásból nem fakadhat. Úgy tűnik, hogy a modern 
ember bizonyos értelemben elveszítette ennek az örömnek az ízét, – és elveszítette 
annak a lelki erőfeszítésnek örömét, amely lehetővé teszi, hogy saját lelkében találja 
meg az igazságot.                                 Wolfgang Trilling 

                     NAGYBÖJT I.VASÁRNAPJA...! 
     Jézus 40 napos böjtje idején EGYEDÜL VOLT A PUSZTÁBAN, ahol 
megkísérti a gonosz lélek, a sátán. Mivel egyedül volt, a tanítványai csak 
az Ő szavaiból értesülhettek az ott történtekről. A Lélek vitte ki Őt a 
Jeruzsálem és Jerikó közötti pusztába, a Szentlélek, aki erősebb, mint a 
kísértő gonosz lélek. Jézusnak, valóságos ember lévén nehéz volt a 
gazdagság helyett a szegénységet, a hatalom helyett az egyszerűséget, az 

uralkodás helyett a szolgálatot választani. 
       "Vadállatokkal volt együtt és angyalok szolgáltak Neki": Mk 1,12 - 15. és Zsolt. 
91,11 -12. A vadállatokkal való együttlét is azt jelzi, hogy Jézus veszélyes helyen volt a 
pusztában. Ez azt jelenti, hogy Jézus jelenlétével megkezdődött Isten végleges országa: 
ahol Ő jelen van, ott békében él ember és állat. (Iz 11,6 -7). Assisi Szt. Ferenc is beszélget 
a gubbiói farkassal. 
         Egyértelmű, hogy a sátán el akarja távolítani Jézust Megváltói-Küldetésétől és 
feladatától: a kísértés egyre növekvő fokozataival. 
     1./A TEST KIVÁNSÁGA és kísértése, amit Jézus egy szentírási idézettel utasít vissza: 
"Nemcsak kenyérrel él az ember!" 
     2./A Jeruzsálemi-Templom DK-i sarka, amely 150 m magasan emelkedik a Kedron 
patak völgye fölé. Itt már az ördög is idézi a Szentírást (Zsolt 90,11), és az ÉLET 
KEVÉLYSÉGÉVEL kísérti az Urat, amit Jézus ismét a Szentírás idézésével utasít vissza. 
     3./Harmadik kísértésként a sátán FÖLDI HATALMAT ajánl fel Jézusnak, amit Jézus a 
zsidó vallás legfőbb parancsával a leghatározottabban utasít vissza. (MTörv. 6,13). 
Fentiekből kitűnik, hogy az a tulajdonság, hogy a test erejét a Lélek  Erejével irányítsa és 
felülmúlja egyedül az emberé és ez egyben a kiváltsága is! 
Az idei NAGYBÖJTÜNK is sivatag és a 40 nap szimbolikus, jelképes szám. Jelez és 
jelent valamit. Nekünk kell döntenünk, hogy mire fogjuk használni ezt a Szent-Negyven-
Napot, hogy valóban boldog legyen a Húsvétunk, földi életünk "nagyböjtje" végén pedig 
eljussunk az "Örök-Húsvétra" Isten Örök Országába.                               A m e n. 

 

PARISH  COLLECTIONS 
February 15th:$ 830.00 

Please support your Parish!  

May God bless your generosity! 

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

Feb 22 10:00AM Templomunk betegeiért  

Mar 1 10:00AM  Ifjuságunkért 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2015 
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 

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: Uram, minden utad irgalom és hűség,  

           azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják. 

Énekek: 58-1, 58-4-5, 109, 60, 306, 71. 

FEBRUÁR 22 - 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:  
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  
+ During Lent, every 
Sunday before mass, 
we’ll pray the Stations of 
the Cross. All are encour-
aged to come  
+ Confession time is 
available before mass on 
Sunday. 
+ Today, February 22nd, 
breakfast will be served 
after mass. 
+ Those who wish to have their 
homes blessed in the new year, 
please stop by the office or contact 
Fr. Maciej to schedule a convenient 
time.  
+ The 2015 donation envelopes are 
ready for pick up in the Elisabeth 
Hall.  
+ On March 15th, we’ll com-
memorate the 1848 revolution. 
Mass is at 11 AM, after mass break-
fast will be served, followed by a 
program presented by Chicago Hun-
garian organizations.  
+ For mass intentions, please call or 
stop by the office.  
+ To learn more about our events, 
visit www.stephenchurch.org.  
+ We ask that if anyone has changed 
their address or phone number, 
please notify 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. 

HIRDETÉSEK 
+ Nagyböjtben, minden Vasárnap 9:15-től 
Keresztutat járunk. Mindenkit várunk a 
közös imádság-ra, kövessük mi is Jézust a 
szenvedés útján.  
+ Szentgyónás van minden vasárnap a 
Szentmise előtt!  
+ Köszönet mindazoknak, akik áldozatos 
munká-val sikeressé tették a farsangi bált. 
Köszönjük, hogy ötletes jelmezeikkel fel-
vonultak és a nagy hideg ellenére a picik-

kel is eljöttek és felvonultatták őket. 
+ Ma, Február 22 - Szentmise után reggelire 
hívjuk a kedves híveket. 
+ A 2015-ös boritékok az Erzsébet teremben 
felvehetők. Kérjük, aki csak teheti vigye haza, és 
ha lehetséges imerősének is juttassa el. Köszönjük 
segítségüket! 
+ Márciús 15-én az 1848-as szabadságharc 
hőseire emlékezünk. Ünnepi Szentmise 11 ó-
kor kezdődik. Uzsonna után a Chicagó-i Egy-
házak és Szevezetek közös rendezésében em-
lékezünk 1848 eseményeire. Ünnepi szónokunk 
az újonnan kinevezett Főkonzul Úr lesz. Szeretet-
tel hívunk minden magyar testvérünket a közös 
megemlékezésre.  
+ Akinek közelében van olyan idősebb templom-
tag, aki nem tud vezetni a téli időszakban, 
kérjük vegyék fel és hozzák el a Templomba. 
Mindenki segítségét előre is köszönjük. 
+ Maciej atya házszentelésre szivessen elmegy, 
aki szeretné ezt igénybe venni, jelentkezzen az 
irodában, vagy hívja a templomot.  
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 
megváltozott, jelentse be az irodába.  
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik 
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket meg-
tekinthetik: www.stephenchurch.org  
 

 

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 min-
denezekről 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 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-
formation. 

Szt. István Magyar Iskola időpontok a 2014 téli/tavaszi félévre:   

       - Február 28                                                    - Április 11 és 25  

       - Március 14 és 2                                             - Május 2 és 16  

NAGYBÖJT 2015 
           A Szent Negyvennapnak, a nagyböjti időnek két jellegzetessége van: egyrészt 
előkészít a keresztségre, illetve a keresztségi kegyelem megújítására, másrészt pedig fi-
gyelmeztet bennünket a bűnbánatra.  
        Ez a szent idő negyven napig tart, mert a Szentírás szerint a negyven szent szám: a 
választott nép negyven évig tartózkodott a pusztában, Jónás próféta negyven napos 
böjtöt hirdetett Ninive város lakóinak, és maga az Üdvözítő is negyven napig böjtölt. 

ELMÉLKEDÉS 
       „Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó, könyörülj rajtam, bűnösön!” Mindenki ismeri 
ezt a fohászt. Minden benne van ebben a néhány szóban. Életünk során sokszor visz-
szatérhetünk hozzá anélkül, hogy kimerítenénk igazságát. Úgy jelenik meg benne 
Jézus, mint abban a beszélgetésben, amelyre Szent Ignác szólítja fel a lelkigyakor-
latozót az elmélkedés végén: Képzeljem el Krisztus Urunkat, mintha jelen volna és a 
kereszten függne, s beszélgessek vele. Kérdezzem meg: Teremtő létére hogyan jutott 
odáig, hogy emberré lett, és eljött az örök életből ide a földre, hogy így meghaljon 
bűneimért? 
        Az engem elítélő irat föl van szegezve a keresztre ( Kol 2, 14–15). Nincs többé 
ítélet, csak annak, aki visszautasítja a jelenlevő irgalom elismerését. 
„Aki bízik benned”, azt már most „sem éri szégyen” (Zsolt 24, 3).                                                
Jean Laplace 
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