
                         MEGMARADT FIUNAK...! 

         Talán a TÉKOZLO FIÚ helyett, az IRGALMAS ATYA kifejezés 
helyesebb lenne: (Lk 11-32), mert a fiú visszatért Atyjához, aki 
visszafogadta.  
És az Atya megbocsátó irgalma mindig nagyobb a fiú bűneinél. És ez a 
mi szerencsénk! És Istennek tetsző helyes nagyböjti-magatartásunk az 

ALAZAT és a BÜNBÁNAT, amelyet IRGALMAS ATYÁNK szívesen fogad. 
          Nem a Jóistennek van szüksége az emberre, (a tékozló-gyermekre!), hanem az 
embernek van szüksége Istenre, (az Irgalmas Atyára!). 
           A FIÚ távozásával sok minden véget ér, sok minden megváltozik, ami eddig volt. 
De VISSZATÉRÉSÉVEL (MEGTÉRÉSÉVEL) is sok minden folytatódik: az Atya 
szeretete, irgalma fia iránt, stb. Hiszen valami mindig megmarad közöttük:mert A 
SZERETET ÖRÖK, NEM SZÜNIK MEG SOHA!(1 Kor 13,8 és 13!) 
Megkeresztelkedésünk óta vagyunk AZ ATYA GYERMEKEI: lelkileg közel Atyánkhoz, 
és ezt a lelki (természetfeletti) közelséget a legnagyobb (természetes) fizikai távolság, a 
legnagyobb bűn sem szakíthatja el. ATYÁNK VÉGTELEN SZERETETÉVEL MINDIG 
HAZA VÁR:" földi életünk nagyböjtje végén is" örök otthonunkba! 
            Így kell nekem is gyakorlati Krisztushivőként (keresztényként) nemcsak 
elméletileg elsajátítani Jézus evangéliumi-tanítását, hanem a mindennapi gyakorlatban 
meg is kell valósítani: vagyis helyesen kell látnom és segítenem kell keresztény 
testvéreim, embertársaim, rokonaim és ismerőseim nagybojti megtérését, Istenre 
találását! 
            Csak akkor vagyok méltó a keresztény (Krisztusi!) névre, ha MEG TUDOK ÉN 
IS BOCSÁTANI TESTVÉREMNEK, felül tudok emelkedni, ha kell önmagamat is 
legyőzve, jogosnak érzett haragomon, és engedem hogy az én örömöm legyen mások 
öröme is és mások öröme engem is eltöltsön! Így MEGMARADVA FIUNAK (Isten 
Nagy Családjában=Egyház) továbbra is OTTHONOMNAK TEKINTHETEM ATYÁM 
HÁZÁT! Á m e n! 
 
        Belepek Atyám házába! 
      Irgalmas Atyám! - Nagy öröm számomra, hogy újra közeledben vagyok és 
visszafogadsz engem. Szereteted megtagadva elhagytalak, de most bűneimet megbánva 
térek vissza Hozzád, IRGALMAS ATYÁMHOZ! Biztos vagyok benne, hogy Te mindig 
vártál engem és tudtad, hogy nem fogom elfeledni jóságodat és szeretetedet. Ölelj át és 
érints meg kezeddel, amelyből megbocsátás, irgalom és gyógyulás, tisztulás, 
megbékélés, szeretet és öröm sugárzik és érints meg lelkileg is irgalmaddal!  
Hiszek Uram! - Hiszünk Uram! és erősítsd bennünk a hitet, hogy 
MEGMARADHASSUNK GYERMEKEIDNEK! Á m e n! 
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MÁRCIUS 10 - NAGYBÖJT 4. 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, Vajda Rudi, 

Jurasits János, Saller Márta, Mrs. Maureen Simonyi,  

Molnár János, Mátyás Károly, Kovács Irénke. 

PARISH  COLLECTION         

March 3rd : $ 635.00 

Maint. Collection: $ 102.00 

Please support your Parish!  

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

MAR 10 10:00AM 
Dr. & Mrs. Szederkényi Péter    Varga Marietta és Családja 

              Bánfi Gizella               Farkas László OFM Testvér 

MAR 17 11:00AM 

                                        1848 Hőseiért 

          Beatrix Deme                     Varga Tamás és Családja 

       Neubauer Margit                         Mohapp Erika 

     Don-i kanyar áldozataiért               M.H.B.K. 

Válaszos zsoltár: Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr. 

Énekek: 60, 66, 63, 58, Szentségimádás: 129, 318, 306, 65. 
MISSION  STATEMEN 

St. Stephen King of Hungary Church serves the 

spiritual needs of all Catholics in our neighbor-

hood, regardless of  ethnicity, and also welcome 

all Hungarians who want to pray in their lan-

guage and keep their cultural traditions alive! 



ANNOUNCEMENTS  
+During Lent, every Sun-

day before mass, we’ll 
pray the Stations of the 

Cross. All are encour-
aged to come. 
+Today, March 10th, 
there will be a breakfast 
after the mass  
+On March 17th, we’ll comme-

morate the 1848 revolution. Mass 
is at 11 AM, after mass breakfast 
will be served, followed by a 
program presented by Chicago 
Hungarian organizations. 

+ There will be a Finance Com-

mittee Meeting on March 23rd, 

at 1PM. 
+Please stop by the office if you 

are interested in your 2012 dona-

tion paper for the tax deduction. 
+The 2013 donation envelopes are 
ready to be picked up in the Elisa-
beth Hall. We ask everyone who 
has changed their address or phone 
number to stop by the office 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 office. 
+For mass intentions, please call or 
stop by the office. 
+To learn more about our events,  
please visit our website at 
www.stephenchurch.org 

 

 

 

HIRDETÉSEK 

+Nagyböjtben minden Vasárnap 1/4 10-től 

Keresztutat járunk. Mindenkit várunk a 

közös imádságra, kövessük mi is Jézust a 

szenvedés útján. 

+Ma, Március 10, a Lelkigyakorlatot lezáró 

Szentmise után, reggelire hívjuk a kedves 

híveket. 

+ 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 Chicagói Egyházak és 

Szervezetek közös rendezésében és szereplésével 

megemlékezünk azokról, akik életüket adták a 

szabadságért. A műsorban bemutatásra kerül:    

 Erkel Ferenc: ’’Névtelen hősök’’ című daljátéka. 

Szeretettel hívunk és várunk minden magyar 

testvérünket. 

+ Szombaton, Marcius 23-án, d.u. 1 órakor, 

Pénzügyi Bizottság gyűlés lesz, kérjük a tagok pon-

tos megjelenését.  

+Kérjük a kedves híveket, hogy ne felejtkezzenek el 

a ANNUAL CATHOLIC  APPEAL  

megajánlásról. Borítékot felvehetik a bejáratnál, 

vagy az irodában. Előre is köszönjük jó szándékú 

adományaikat. 

+Imádkozzunk, hogy Szt. Péter széke ne maradjon 

sokáig üres, imádkozzunk, hogy Szt. Péter utódja 

mielőbb a Katolikus Egyház élére álljon. 

 +A 2013-as borítékokat az Erzsébet teremben 

felvehetik a kedves hívek. Vigyék el ismerőseiknek 

is,ezzel is postaköltséget spórolunk meg. Esetleges 

címváltozást kérjük jelentsék be az irodába.  

+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 

megváltozott, jelentse be az irodába. 

+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik 

elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
 

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. 
+To learn more about our events,  
please visit our website at 
www.stephenchurch.org 

                          LAETARE! – VIGADOZZÁL! 
        Nagyböjt 4. vasárnapján örömtelibben szólhat az orgona, sőt feldíszíthetjük az oltárt, 
és a viola színt szabad rózsaszínre enyhíteni. Az Egyházhoz, „a mennyei Jeruzsálemhez” 
való tartozásunk fölött érzett vigasság vasárnapja. Rómában e napon vitték az első 
rózsákat a templomba: mi is örülhetünk a tavasznak, a természet feltámadásának, hiszen 
az Krisztus és a lélek feltámadásának képe. Hálás szívvel és lélekkel örvendezzünk az 
Úrban! 

                        „EMERITUS PÁPA” LESZ XVI. BENEDEK-VIS News/Magyar Kurír 

         Őszentsége XVI Benedek, emeritus pápa – ez lesz Joseph Ratzinger hivatalos 

megszólítása, miután február 28-án, este nyolc órakor lemondása okán véget ért péteri 

szolgálata. 

         A Vatikáni Információs Szolgálat hírlevele szerint Federico Lombardi szentszéki 

szóvívő február 26-án bejelentette: a pápa továbbra is használhatja az „őszentsége, XVI. 

Benedek” megszólítást, hivatalos titulusa pedig az „emeritus pápa” lesz. 

         A „nyugalmazott pápa” (hiszen az emeritus nyugalmazottat jelent) Federico 

Lombardi szentszéki szóvívő bejelentése szerint egyszerű, fehér reverendát fog viselni 

mozetta (vállgallér) nélkül, azonban nem a piros cipőt hordja majd, amit pápaként viselt, 

hanem a mexikói Leonban ajándékba kapott, barna, bőrből készült lábbelit.  

         Halászgyűrűjét és pápai pecsétjét azonban összetörik, mivel ezek specifikusan a 

pápai hivatalhoz kapcsolódó jelképek. Minderről maga a pápa döntött a camerlengo 

bíborossal (Tarcisio Bertonéval) és a pápai ház munkatársaival közösen.                        

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 
 

+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, 

 MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE! Aki 

szeretné Templomunk Mindszenty termét ren-

dezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát 

legalább 3 héttel az esemény előtt templomunk 

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 16 és  23 

                        Április 13 és 27 

                        Május 4 
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