
    BÖJT-BÜNBÁNAT ÉS IMA! 

 
              1./ !...Lelketeket szaggassatok, ne a ruhátokat! -A   

BÜNBÁNAT nem  külső "máz" (festék!), hanem belső lelki-

tartalom.  

A bűnbánat idején (NAGYBÖJTBEN) önmagunkat tesszük 

mérlegre, levéve farsangi maszkunkat, tiszta arccal állunk meg Isten 

színe előtt: és őszintén önmagunk előtt is! Elismerve ISTEN 

NAGYSÁGÁT és az ember kicsiny voltát (ezért hajtunk térdet Isten előtt!) bánjuk meg 

a bűneinket és engeszteljünk! Éreznünk kell, hogy szükségünk van a helyes változásra 

és a helyes bűnbánatra és engesztelésre: vezeklésre.(Pl. hamvazkodás, lelki-gyakorlatok, 

stb). 

            2./IMÁDSÁGUNK se legyen csak külső "képmutatás", hanem töltsük meg azt is 

belső lelki-tartalommal: (Mt 6,5-6) 

A szegények segítését és jótetteinket ne az emberek szemeláttára tegyük! (Mt 6,1-4) 

            3./BÖJTÜNKNEK is semmi köze a külsőséghez! A belső a lényeg: a lelek 

szépítése, ápolása, lelki-tisztaság!(Mt 6,16-18) 

            4./KERESZTUT: Jézus Krisztus szenvedésének 14 állomása(Stációja) 

Jeruzsálemben: VIA DOLOROSA (a fájdalmak-útja), vagy VIA CRUCIS(keresztút): 

ERRE EMLÉKEZÜNK TEMPLOMAINKBAN és így imádkozunk: IMÁDUNK 

TÉGED KRISZTUS ÉS ÁLDUNK TÉGED, MERT SZENT KERESZTED ÁLTAL 

MEGVÁLTOTTAD A VILÁGOT! Mi jelenleg is keresztutat járó magyarok külön is 

imádkozzunk, hogy nagybojtunk- és keresztutunk végén legyen MAGYAR HUSVÉT és 

LEGYEN MAGYAR FELTÁMADÁS! 

 

           Szent Péter székét átadó Benedek pápánk írja: "Egész NAGYBÖJTÜNKET, 

bűnbánatunkat- és imánkat a SZERETET kell, hogy hassa át: CSELEKVÖ SZERETET! 

A szeretet konkrét megnyilvánulása a keresztények életének egyik lényegi eleme, akiket 

Jézus arra buzdít, hogy a világ világossága legyenek, hogy az emberek jótetteiket látva, 

dicsőítsék Istent. A szolgáló szeretet, a caritás, az Egyház természetéhez tartozó lényeg. 

Az igaz szeretet tettekben nyilatkozik meg, amelyek nem zárnak ki senkit, és nekünk is 

így kell belepnünk NAGYBÖJTBE, az egyházi év e különleges időszakába, hagyjuk 

hogy Isten szava megvilágítson és vezessen minket!" 

           Kérjük mi is imáinkban az Urat, hogy keresztúti ájtatosságunk legyen engesztelés 

és engedje, hogy Nagy Asszonyunknak, Szt. István Királyunknak- és Nemzetünk 

Szentjeinek közbenjárására lelki megújulásunk keresztútján tett nagybojti lépéseinket 

Szent Lelkével erősítse. Ámen. 
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FEBRUÁR 24 - NAGYBÖJT 2. 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 spiritual needs of all Catholics 

in our neighborhood, regardless of  eth-

nicity, and also welcome all Hungarians 

who want to pray in their language and 

keep their cultural traditions alive! 

PARISH  COLLECTION         
February 17th: $ 1,376.00 

Hall renting- Hungarian Scouts:$ 250.00 

Please support your Parish!  

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

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

MAR 3 10:00AM         Édesanya emlékére                     Mr. Mrs. Gál 

Válaszos zsoltár: Az Úr az én világosságom,  

                                                       és ö az én üdvösségem. 
Énekek: 59, 126, 116, 61, 306, 63. 



ANNOUNCEMENTS  

+During Lent, every Sun-

day before mas, we’ll 

pray the Statins of the 

Cross. All are encouraged 

to come. 
+Today, February 24th, 

there will be a Parish 

Council Meeting after the 
breakfast. 

+ On Tuesday, February 26th, 

St. Mary of the Angels Church in 

Chicago will host the Relic of 

Saint Mary Magdalene.  

+Next Sunday, March 3rd, there 

will be a breakfast after the mass  

+Please stop by the office if you 

are interested in your 2012 do-

nation 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. 
+Február  11-én ünnepelte az Egyház a 
Betegek Világ napját. Ma, 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. 
+Szt. Mária Magdolna ereklye megtekinthető  

Február 26-án a St. Mary of the Angels templomnál. 

Az egésznapos programról a szórólapokról 

tájékozódhatnak. 

+ Március 3 Szentmise után reggelire hívjuk a kedves 

híveket. 

 +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.  
+ Március 17. Ezen a napon emlékezünk a Márc. 15-

ei eseményekre és az 1848-as szabadságharc hőseire. 

Szentmise 11ó-kor kezdődik ünnepi bevonulással. 
Reggeli után a Chicago-i Egyházak és Szervezetek 
közös rendezésében és szereplésével megemlékezünk 
azokról, akik életüket adták a szabadságért. Szeretettel 
hívunk és várunk minden magyar testvérünket. 
 +A 2013-as borítékokat az Erzsébet teremben felve-
hetik a kedves hívek. Vigyék el ismerőseiknek is,ezzel 
is postaköltséget spórolunk meg. Esetleges címvál-
tozást 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 

                     IMA A BETEGEKÉRT ! 

        Jóságos Istenünk! - Emberi gyengeségünk egyedüli támasza! 

Hallgasd meg hitbél fakadó imádságainkat beteg testvéreink 

gyógyulásáért! Könyörgünk Hozzád, orvosok- orvosához, gyógyulást 

és enyhülést kérve beteg testvéreink számára, fájdalmaik 

elviseléséhez! Orvosold sebeiket, bocsásd meg vétkeiket és szüntesd 

meg minden testi és lelki fájdalmukat, és add vissza teljes egészségüket, hogy irgalmad 

által felépülve mielőbb testi-lelki jólétnek és egészségnek örvendjenek. 

Uram, legyen meg a Te Szent Akaratod és adj nekik erőt szenvedéseik elviseléséhez. 

Segítsd őket Szent Kegyelmeddel, hogy türelmesen hordozzák betegségük keresztjét. 

Mutasd meg segítő hatalmadat betegségeik felett, hogy isteni irgalmad erejéből 

felgyógyulva, minden betegséget- és minden bajt legyőzve egészségben lássuk őket 

viszont Egyházadban. Nekünk pedig, akik értük imádkozunk, Szűzanyánknak, Betegek 

Gyógyítójának közbenjárására add, hogy imáink méltók legyenek a meghallgatásra, aki 

élsz és uralkodól, örökkön-örökké. Á m e n. 
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