NÉHÁNY GONDOLAT PROHÁSZKA OTTOKÁR
NAGYBŐJTI ELMÉLKEDÉSÉBŐL!
A nagybőjt kezdetén az Egyház "hamút" hint a fejünkre, és Krisztus értünk
vállalt szenvedésére emlékeztet. Ezzel penitencia-tartást sürget, valamint nagylelkü
szeretetet a szenvedő Jézus iránt.
Mindenek előtt: meg akarunk alázódni a hamúban.mely a halálunkat hirdeti,
hirdeti életünk elhervadását, érzékiségünk és testiségünk elporladását és bünösségünk
büntetését:"porból lettél és vissztérsz a porba!"
A halál az ember müve, szerencsétlen müvész. Ádám rémülten tekintett e
müre! A halál is az életről beszél, életről, melyet éltünk, s melyet élni fogunk Krisztusban.Nagy kegyelem az örök életre áttekinteni a halálon. Ha az életünk jó volt, akkor a
halál olyan szép, mint az alkony: telve az erdők s mezők illatával s a munkás emberek
fáradt, de bizó szemefényével.Ha pedig az élet rossz volt,akkor a halál olyan, mint a romokat takaró csillagtalan éj! De ez is meg az is magába-szállást sürget: óh hiszen élsz
még, kezedben van még az életfordúlás kegyelme! Keveset éltem, sokat abból is elfecséreltem, de még az enyém az élet hátralévő része!
A mostani szent időben bőjtölni akarok Jézussal, aki negyven napig bőjtölt.
Megteszem ezt szivesen, mert az Egyház, a fegyelmezett lelkek tanitója, parancsolja!
Ezen önmegtagadásban kitünő nevelő és fegyelmező eljárás rejlik, mert parancsol a
szemnek, az inyencség vágyainak, fölemeli a lelket, s testem is tisztább lesz.
Az önmagába térés és tisztulás szellemével bele akarok hatolni Jézus szenvedésébe. Ehhez pedig lélek, érzékeny, nemes, nagystilü lélek kell. Érteni az áldozat
szeretetét, s átérezni, hogy mindez értem van. Ó mily elfogódottan ereszkedem e tüzes
léleknek, a szenvedő Jézusnak párás, trópikus érzelmi világába, hogyan nézek ez
örvényekbe s ez égbemenő csúcsokra, hogyan várom epedve és imádkozva, hogy a bensőség és az elérzékenyülés gyógyitó vizeit kavarja fel bennem is a részvét angyala! Le a
sarukkal, a hely szent föld: lábadjon könybe a szemem, hogy többet lássak, s verjen
gyökeret a térdem, hogy gyorsabban haladjak a keresztúton. Igazán szent idő! Meg
akarom szentelni!
(Prohászka:ÖM.)
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FEBRUÁR 26 -NAGYBŐJT 1. VASÁRNAPJA
Nap/Day

Idő/Time

FEB 26 10:00 AM

Miseszándék/Intention

Simovics Julianna
Richard babáért

MAR 4 10:00 AM

Kéri/ Requested By

Megyeri Piroska
Szülei

Ifjuságunkért

Válaszos zsoltár: Uram, minden utad irgalom és hűség, azoknak,
kik szövetséged törvényét megtartják.
Énekek: 58 -1, 58 -4-5, 109, 60, 306, 71.
PARISH COLLECTION
February 19th : $ 881.00
Please support your Parish!
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 Hungarians who want to pray in their language and
keep their cultural traditions alive!

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 .

ANNOUNCEMENTS
+During Lent, every Sunday before mas, we’ll pray
the Statins of the Cross.
All are encouraged to
come.
+Today we’ll continue the
Annual Catholic Appeal collection. Please follow the
instructions and fill out the
information from the envelopes.
+ The 2010 charitable contributions 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 office.
+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
+Elkezdödött a bőjti időszak: minden vasárnap KERESZTUTAT
járunk Sándor atya vezetésével a
Szentmise előtt. Mindenkit hívunk
a közös imádságra.
+Köszönet mindazok áldozatos és
önzetlen munkájáért, akik sikeressé
tették farsangi bálunkat. Isten fizesse
meg!
+ A mai vasárnap folytatjuk a Annual Catholi
Appeal gyűjtést. Kérjük a kedves híveket, 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 kipostázzuk a papírokat, kérjük hívja a Templomot a 773-486-1896-os számon.
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodába.
+Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy ismerőse 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 magyar testvérünket!

+We would like to ask our parishioners to please be considerate to others
when parking in front of our church
in the handicapped space. This will
ensure that older parishioners with
proper permits will get priority.
+To see more about events at our
church, visit our website at
www.stephenchurch.org
OUR HUNGARIAN COMMUNITY 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 chicagohungarians.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
felebarátainkra, 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
magyar eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web oldalon
mindenezekről tájékozódhat.

Urunk, Jézus Krisztus, föltámadásod
ünnepéig a nagyböjti
időszakban élünk.
Arra szólít minket ez
az idő, hogy megtérjünk és megújuljun
keresztény életünkben, hogy többet
imádkozzunk, és odaadóbban gyakoroljuk a testvéri szeretet nagyszerű tetteit.
Ezért kérünk Téged: Segíts minket, hogy
minden, amit teszünk, Veled kezdődjék
elés Veled végződjék. Erősíts minket jó
szándékunkban, hogy a nagyböjti gyakorlatok által mindennap egyre jobbak
legyünk. Amen.

Uram, segíts kishitűségemen!
Nem, nem vagyok én igazán hitetlen,
Akarok hinni,
Mindent igaznak tartok, amit mondasz,
Amit kinyilatkoztattál üdvösségünkre.
De valahogy nem járja át egészen
Teljes életemet, minden percemet
Az a biztos hit, az a meggyőződés,
Hogy egyedül Te vagy életünk ereje,
Egyedül Te vagy a megoldás
Minden kérdésben, minden nehézségben,
S hogy Te vagy minden szép és
Igaz dolog Ura,
Te vagy minden jó eredmény hőse,
Mert nélküled semmit sem tudnánk
Elérni, megalkotni, felépíteni!
Istenem, állj mellettem, bíztass és
Erősíts a cselekvő hit kegyelmével!

