NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
2. Nagyböjti-Vasárnapunk Urunk Színeváltozásának ünnepe. Ünnepeljük
azt az üdvösségtörténeti eseményt, hogy Jézus előre jelezte megdicsőülését,
és kinyilatkoztatta Istenségét. Szent János apostol írja Jézus első csodájáról a
kánai menyegzőn: "Ezzel megmutatta isteni hatalmát és tanítványai hittek
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benne!"
A "Színeváltozás" sajátos evangéliumi műfaj, természetfeletti esemény:
"Látomás!" "Láttuk az Ő dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét!" irja Szent
János apostol: Jn 1,14. Jézus böjtje-, csodái- és színeváltozása is előkészítése- és
Administrator: Rev. Michael Knotek
előképei Húsvét Nagy Csodájának, a Feltámadásnak: Mt 17,19 (2Pét 1,16-21). Ahogyan Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
Committee President: Mr. Tivadar Szabó
Ő készült Húsvétra, nekünk is ugyanúgy kell NAGY BÖJTÖT tartanunk és készülnünk Financial
Organist: Mr. Imre Olajos
kell nekünk is Húsvétra. Hogy tudjunk változtatni, nekünk is meg kell változnunk!
FEBRUÁR 25 - NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
Lelkileg kell megújulnunk Húsvét ünnepére.
Jézusban találkozik az Ószövetség az Újszövetséggel: Mózes az ószövetségi
2nd SUNDAY OF LENT
törvényeket, Illés pedig a prófétákat képviseli. Jakab és János az Újszövetség képviselői.
Nap/Day
Idő/Time
Mi is az Újszövetség képviselői vagyunk, mint az Úr 21. századi apostolai- és
Miseszándék/Intention
Kéri/Requested By
tanúságtevői. Jézus csodái segítenek minket is, hogy jó irányba haladjunk Húsvét felé: a
nagyböjti szent 40 napban is, földi életünkben pedig "örök-húsvétunk" felé! Változzunk- Feb 25 10:00AM
Templomunk betegeiért / Sick parishioners
és változtassunk úgy, hogy "földi életünk nagyböjtje" végén nekünk is elmondhassa
Mennyei Atyánk: "Te vagy az én szeretett Fiam!"
Mar 4 10:00AM
László Sendy
Elvira Sendy
Egymásra jobban odafigyelve, üldözött keresztény testvéreinket jobban segítve,
kérjük azt a kegyelmet, mint természetfeletti ajándékot, hogy rajtunk is beteljesedjen
Énekek: 59, 59-5, 126, 116, 306, 63.
egy nagy (színe)változás: hogy mi is megdicsőülten nyerjük el örök
üdvösségünket! A m e n
Válaszos zsoltár:Az Úr színe előtt járok,
NAGYBÖJTI IDŐ
A nagyböjti idő célja húsvét ünneplésének előkészítése. A nagyböjti liturgia
hangolja ugyanis a húsvéti misztérium megünneplésére mind a keresztségre készülőket
a keresztény beavatás különféle fokozatai által, mind a hívőket is, akik
visszaemlékeznek keresztségükre és bűnbánatot tartanak. (ESZ, 27)
FÉNYEDDEL TÖLTS BE
Uram, te fent a fénylő magasságban élsz és uralkodol, és szeretettel, fényt
árasztva gondot viselsz a földre.
Ahogy a napfény sötét éjszaka után beragyogja a földet, úgy tölts be engem is
fényeddel, sugaraddal örömben, szenvedésben egyaránt.
Érezze szívem az örökkévalóság szépségeit, a mennynek fényeit, hogy legkisebb
feladatomat s legnehezebb munkámat is világosság hassa át, s az életem tiszta és
átlátszó legyen.
Margitta von Quast

az élők földjén.
MISSION STATEMENT
St. Stephen King of Hungary Church serves the
PARISH COLLECTIONS
spiritual needs of all Catholics in our
Feb. 18th: $ 806.00
neighborhood, regardless of ethnicity, and also
Please support your Parish!
welcome all Hungarians who want to pray in their
language and keep their cultural traditions alive! May God bless your generosity!
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.

ANNOUNCEMENTS
+ During Lent, every
Sunday before mass,
we’ll pray the Sta-tions of
the Cross. All are encouraged to come.
+ Confession time is available before mass on Sunday.
+ Today, February 25th -we invite everyone to a hot breakfast
after Mass, then Géza Radics
will have a presentation about the
origins of the Hungarians.
+ On March 4th, we invite everyone for pastries and coffee after
Mass.
+ On March 11th, - we commemorate the 1848 revolution. After the
11 AM Mass, breakfast will be
served, followed by a program presented by Chicago
+ The 2018 donation envelopes are
ready for pick up in the Elisabeth
Hall.
+ Please report any changes in address 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 GiveCentral.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.

HIRDETÉSEK
+ Nagyböjtben, minden Vasárnap 9:15- től Keresztutat járunk. Mindenkit várunk a közös imádságra,
kövessük mi is Jézust a szenvedés útján.
Szomorúan tudatjuk templomunk híveivel,
hogy régi, hűséges templom tagunk
VARGA AMIKA, életének 86. évében,

2018. február 19.-én hajnalban
visszaadta lelkét Teremtőjének.

Őszinte részvétünket fejezzük ki a
családnak. A jó Isten adjon neki örök
nyugodalmat, nyugodjék békében. R.I.P.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise
előtt!
+ Ma, Február 25. 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 Kárpátmedencében. A hivatalos történetírás szerint Árpád
népe volt a honfoglaló. Mások szerint Árpád népe
már magyarokat talált a Kárpát-medencében.
Radics beszámol saját kutatásának eredményéről.Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
+ Március 11-én emlékezünk az 1848-as forradalomról. A Szentmise 11 ó-kor kezdődik, ünnepi
bevonulással. Uzsonna után a Chicagó-i Egyházak
és Szevezetek közös ren-dezésében emlékezünk
1848 eseményeire.
+ Március 4, Szentmise után sütemény és kávéval
várjuk a híveket.
+ 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.

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport
időpontja: Március 3, 10 és 24, Április 7 és 21, Május 5.

Dear Parishioners,
Imagine being in prayer and seeing Jesus with your eyes with heavenly
light glowing from within him. Imagine actually hearing God's voice with
your ears. You would never be the same again. In the gospel scene of the
Transfiguration, Peter, James and John were transformed by that vision on
the mountaintop. They witnessed Jesus speaking with two of the most important of all Jewish religious figures: Moses, who represented Jewish law,
and Elijah, who represented Jewish prophecy. Then they heard God say, "This is my
beloved Son! Listen to Him!" No longer would they have doubts about who Jesus
really was. They were awestruck by this experience. Peter, always being practical, suggests that they erect tents for Jesus, Moses and Elijah and just stay up there for the rest
of their lives. Jesus had to remind them that there was still much work to do and that
they had to go back down the mountain to continue His ministry so that many could
come to have faith.
You can't blame Peter for trying! Recall times in your life in which you experienced
the glory and peace of God. Maybe it was in a moment of private prayer, maybe it was
at a particular Mass, perhaps it was when praying with others. How precious are those
experiences of the Divine. We want them to last forever. They help us persevere in the
rough times when we wonder where God is and we fear the future not knowing what
will become of us. Abraham had a trying time such as that. Why would our loving and
compassionate God require Abraham to kill his beloved son? As it turned out, God didn't require that. However, it seems cruel that God would even test Abraham in such a
scary way. Look at the end result. Abraham's faith was deepened and he obeyed the
Lord in every way. So, it is meant for us. We are strengthened by trying times when
God seems to test us. If we don't give into despair and if we hang onto our faith these
dark experiences actually lead us to light as our faith is deepened and our commitment
to serve the Lord becomes stronger. After all, the second reading from the letter to the
Romans reminds us that God is for us and therefore nothing can ever destroy us. God
will always be there for us.
The experience of the Transfiguration transformed Peter, James and John. Lent
transforms you and I. As we spend time these days fasting, praying, doing penance and
works of charity God will make Himself known to us. It will probably not be in as dramatic a way as He did on the mountaintop with Peter, James and John but it will be
personal and it will be real. We just have to avoid distractions and give ourselves over
to the life-giving activities of Lent. Like the disciples and like Abraham we will grow
closer to God and our faith will deepen. We just have to persevere, hold on to hope and
do the work Jesus calls us to do.
As your Lenten journey continues this week may you have an awareness of the
presence of Jesus always at your side!
In God's love,
Father Michael Knotek

