FARSANG VASÁRNAPJA.
Szerdán van HAMVAZÓSZERDA A NAGYBÖJT ELSŐ NAPJA. Ma
farsang vasárnapján a "Csodálatos halfogás"-ról szól Jézus evangéliumi
tanítása. Péter hajóját, amelyből Jézus tanít, tekinthetjük az Egyház
előképének. Ugyancsak beszédes jelkép a halfogás is. Azt akarja kifejezésre
juttatni: Jézus elég hatalmas ahhoz, hogy a gyarló embernek is fontos
szerepet adjon Isten tervének megvalósításában.
Merjünk mi is a "mélyre evezni!" A bizonytalant is vállalva merjük követni Jézust!
Ha kell merjünk kockáztatni és merjük magunkat kiszolgáltatni a szeretet legkülönfélébb
formáinak.
"Emlékezz ember, porból vagy és porrá leszel!" -figyelmeztet Egyházunk az
elmúlásra, amikor a hamvazószerdán megszentelt hamuval keresztet "+" rajzol homlokunkra, de erre figyelmeztet az egész NAGYBÖJTI IDŐSZAK is, a "Szent 4O nap!"
A böjt lényege, nem a külsőség, hanem a BELSŐ LELKI TARTALOM: külsőleg
megvonom magamtól a testi táplálékot, ami annak a kifejezése, hogy a lelki táplálékot
(imádságot, jócselekedeteket, bűnbánatot, stb.) fontosabbnak tartom.
A böjt nem a betegek diétája, nem fogyókúra, de nem is éhségsztrájk! A BÖJT
LELKIGYAKORLAT, a lélek felemelése Istenhez úgy, hogy testünket is lelkünk
szolgálatába állítjuk és nem fordítva!
Köszönjük meg Istennek, az idő- és örökkévalóság Urának, hogy évről-évre együtt
böjtölhetünk és együtt imádkozhatunk, de azt is, hogy az Ő Szent Fiával együtt járhatjuk
földi életünk "keresztútjait", melynek végén Jézussal együtt mi is eljutunk az örök
Húsvétra, az örök feltámadásra. Úgy legyen. A m e n.

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 CHURCHSZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
Telephone: (773) 486-1896
Fax: (773) 486-1902
Email: st.stephen@freemail.hu
Web: http://stephenchurch.org

2016

Administrator: Rev. Maciej Galle
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
Organist: Mr. Imre Olajos

FEBRUÁR 7. - ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
Date/Nap

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Febr 6

5:00PM

id. Vitális Sándor

Febr 7

10:00AM

Megyeri Piroska

Megyeri és Bicók Család

Febr 14 10:00AM

Megyeri Piroska

Katona Marika és Családja

Vitális család

Válaszos zsoltár: Angyalaid előtt zsoltárt éneklek,
magasztallak téged, Istenem.
Énekek: 230, 123, 116, 118, 150, 306, 181.
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!

PARISH COLLECTIONS
Jan. 31st:$ 352.00
Please support your Parish!
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, 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 .

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 7th, there
will be the blessing of Saint
Blaise at the end of the mass.
+ February 10th-is Ash Wednesday, the beginning of Lent.
+ 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.

HIRDETÉSEK
+ Nagybőjtben, minden vasárnap keresztutat járunk a
Szentmise előtt. Áhitattal kisérjük Urunkat szenvedésének útján. Mindenkit buzdítunk a közös
imádságra.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise
előtt!
+ Ma, Február 7-én, Szentmise után Balázs áldás
lesz.
+ Hamvazószerdán kötelező a Szentmisén való részvétel és a bőjti előírás betartása.
+ Imádkozzunk Babochaz András és Mákos Anna
mielőbbi felgyógyulásáért.
+ A 2016-os borítékokat a Szent Erzsébet teremben
felvehetik a kedves hívek.Aki teheti, vigye el ismerősének is
+A 2015-ös év adomány kimutatását, adóbevalláshoz, 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 megtekinthetik: www.stephenchurch.org

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS
MAGYARSÁGUNK
OUR HUNGARIAN
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
COMMUNITY AND HERITAGE
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
+ If you would like to rent the
Aki szeretné Templomunk Mindszenty terMindszenty Hall for private events, we mét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze
ask that you stop by the office at least szándékát legalább 3 héttel az esemény
three weeks before the requested date. előtt templomunk irodájában, vagy hívja a
+ If you would like to know more about Templomot..
Hungarian events taking place in our
+ Ha szeretne tudni a városunkban történő
magyar eseményekről, programokról, a
area, please visit:
chicagohungarians.com for more infor- www.chicagohungarians.com web oldalon
mindenezekről tájékozódhat.
mation.

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport
időpontjai a 2016. tél/tavaszi félévre:
Március : 12 ; 26.
Április : 09 ; 23 ; 30.
Február : 13 ; 27.
Május : 01 - Anyák napja
Február : 21 SZÁNKOZÁS
HAMVAZÓSZERDA – FEBRUÁR 10.
A Nagyböjt ünnepélyes kezdete, innentől számítva lesz teljessé – nem számolva a
vasárnapokat, amelyeken az Egyház sohasem böjtölt – a szent negyvenes szám. A hamuval való meghintés már az Ószövetségben a bűnbánat jele volt. A hamu ugyanis
természetes voltánál fogva magában is alkalmas, hogy bűnbánatra intsen. A hamvazás
az Egyház szentelménye, amely az Egyház imái által gyógyítóerőt nyer és lelkünkben
az igazi bánat fel-ébresztésére szolgál, hogy általa egy új és jobb életre feltámadjunk. *
A hamu megáldásakor a pap rövid imádságot mond azért, hogy Isten a bűnbánókat, s a
bűnbánat kifejezéséül hamvazáshoz járulókat kegyelmével kísérje az egész Nagyböjt
alatt, és hogy így a Húsvétot mindnyájan megtisztult szívvel ünnepelhessék. Ezután
meghinti szenteltvízzel a hamut, majd e szavakkal szórja a hamut az eléje járuló
hívekre: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel.” Vagy: „Tartsatok
bűnbánatot és higgyetek az Evangéliumban!”
A BETEGEK GYÓGYÍTÓJA - Február 11.
Ma könyörgünk a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária oltalmáért. Boldog IX.
Piusz pápa 1854-ben kihirdette a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját. Négy évvel később
történtek a Mária-jelenések a franciaországi Lourdes-ban 1858. február 11. és július
16. között. Tizennyolc alkalommal jelent meg Soubirous Bernadettnek a Szeplőtelen
Szűz. Őt használta fel arra, hogy a betegek, szenvedők figyelmét felhívja az
Eucharisztia jelentőségére.
Mária lourdes-i megjelenése Isten ajándéka a XIX–XX. századnak, mert a
természetfölöttiben való hitnek, az isten-szeretetnek, a jámborságnak gyógyító ereje,
amelyet a jeruzsálemi Siloetónál mutatott meg (Jn 9), új bizonysággal ragyog előttünk
a lourdes-i gyógyulások révén. Ez a nap a Betegek Világnapja. * Imádkozzunk beteg
és szenvedő testvéreinkért!
A SZENVEDÉSRŐL
Keresztedet viseld tisztelettel s a Gondviselésben bízva. Nincs senki kereszt nélkül, s a
zúgolódás nem használ, s még felingerli a fájdalmat, a szenvedőt lealacsonyítja. Ne
csüggedj el, nemes szenvedő! Isten ott vigasztal meg, hol nem várod. Ő tudja, mit
teszen, te nem tudod.
Kazinczy Ferenc levele leányához

