ANNOUNCEMENTS
+ During Lent we will pray the
Stations of the Cross at 9:15am
every Sunday. We welcome all
parishioners, let us join Jesus on
his difficult path of suffering.
+ Confession time is available
before mass on Sunday.
+ Today, March 10th, coffee
and pastries will be served after
mass.
+ Today, March 10th, there
will be a second collection benefiting the churches from Central
and Eastern Europe.
+ On March 17th, we commemorate the 1848 revolution.
After the 11 AM Mass, breakfast will be served, followed by
a program presented by Chicago
Hungarian organizations.
+ 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.
+ To learn more about our
events, visit
www.stephenchurch.org.
+ 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.
+If you would like to know
more about Hungarian events
taking place in our area, please
visit
www.chicagohungarians.com
for more information!

HIRDETÉSEK
+ Nagyböjt vasárnapjain szentmise előtt 1/4 10-től
keresztutat járunk. Szeretettel hivunk minden kedves
hivőnket erre az alkalomra, kövessuk mi is Jézust
szenvedésének nehéz útján.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise előtt!
+ A 2019-es borítékokat a Szent Erzsébet teremben
felvehetik a kedves hívek.
+ Ma, március 10. - Szentmise után sütemény és
kávéval várjuk a kedves híveket.
+ Ma, március 10-én a Szentmisén második gyűjtés
lesz a Közép és Kelet Európa-i Egyházak javára.
Legyünk bőkezűek!
+ Március 17-én emlékezünk az 1848-as
forradalomról. A Szentmise 11 ó-kor kezdődik,
ünnepi bevonulással. Uzsonna után a Chicagói
Egyházak és Szervezetek közös rendezésében
emlékezünk 1848 eseményeire.
+ Aki szeretné felvenni az adóbevalláshoz szükséges
adománypapírt, kérjük jelentkezzen az irodában
Pongrácz Cilikénél.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma
megváltozott, jelentse be az irodában.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik elékére.
Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ Templomunk eseményeit megtekinthetik:
www.stephenchurch.org
+ Azok részére akik ritkábban tudnak templom-ba
járni, de szívűkön viselik a templomunk sorsát,
lehetőség van adományozni templomunk és az Szt.
István Magyar Iskola részére a GiveCentral.org web
oldalon, hitel kártyáról vagy bank számláról, egyszeri
vagy rendszeres adományokat ajánlani.
A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és
Bokréta Népi Tánccsoport tanítási
napjai: Március 23, Április 6, 13 és 27,
Május 5 - Anyák napja, Május 18 kirándulás
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MÁRCIUS 10 - NAGYBÖJT 1. VASÁRNAP
First Sunday of Lent

Nap/Day

Idő/Time

Mar 10 10:00AM

Miseszándék/Intention

Kéri/Requested By

Templomunk betegeiért

Mar 17 11:00AM 1848 forradalom hőseiért

Sick Parishioners
Fallen Patriots of 1848

Válaszos zsoltár: Légy velem, Uram,
minden szükségemben.
Énekek: 58, 58 4-5, 126, 74, 306, 66
MISSION STATEMENT
St. Stephen King of Hungary Church serves
the spiritual needs of all Catholics in our
PARISH COLLECTIONS
neighborhood, regardless of ethnicity, and also
March 3rd: $ 731.00
welcome all Hungarians who want to pray in
Please support your Parish!
their language and keep their cultural
May God bless your generosity!
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: Baksay
István, Mátyás Károly, Joseph Toth, Jacques Yez, Serfecz József, Jurasits
Mária, Krémer Klára, Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus,
Schrantz Rózsi, Mocsán Ilike, Bajzek Erzsébet, Bajzek Károly.

Dear Parishioners,
A lot of people think the devil does not exist. Actually, the greatest
illusion the devil performs is having us believe he is non-existent. As Archbishop Fulton Sheen once said, "Very few people believe in the devil these
days, which suits the devil very well. He is always helping to circulate the
news of his own death. The essence of God is existence, and He defines
Himself as: 'I am Who am.' The essence of the devil is the lie, and he defines himself as:
'I am who am not.' Satan has very little trouble with those who do not believe in him;
they are already on his side." God is real. Satan is real. Whose side are you on? God
continually invites us to partake in his goodness. Satan continually tricks us into partaking in his deceitfulness. Very few people wake up in the morning with the intention of
cooperating with Satan in wreaking havoc on the world. But if we do not wake up in the
morning praising God and opening ourselves up to his goodness we stand a chance to
fall into one of the deadly traps Satan custom makes for each one of us.
Satan tempts everyone. He even tempted Jesus in the desert. His temptation usually comes when we are most alone, afraid and confused. It is a special grace to be able
to identify the devil when he messes with us either in our minds or through some person. We won't see a man with a pointy goatee in a red outfit with a tail holding a pitchfork. Most of the time we will see someone or something that seems beautiful. An even
more special grace is to be able to resist the temptation of the devil. Jesus successfully
resisted the devil by seeing him for he is, telling him he is wrong and moving forward
avoiding evil and doing good.
As a humorous aside, even though there's nothing funny about evil, Mae West
once said, "I generally avoid temptation unless I can't resist it." Resisting evil is a way
life for the followers of Jesus. However, it is a difficult thing to do. Often times we
know from the outset that what we are planning to do is sinful but we do it anyway.
Other times we don’t realize we are engaging in a sinful act until we are in the middle or
through it. Thomas Merton wrote, “The greatest temptations are not those that solicit
our consent to obvious sin, but those that offer us great evils masking as the greatest
goods.”
A very critical component of Lent is self-reflection. This is the time of the year
when we reflect on our actions asking the Holy Spirit to illuminate us as to what good
we are doing and what evil we may be doing. It is the time of the year to confess our
sins for the wrong we have done and make concrete plans to engage in more wholesome
and holy thoughts, words and actions in the days ahead.
May God help us to identify the devil when he lurks within us or around us and
may the Holy Spirit give us the strength and creativity needed to pursue goodness and
reject evil on a daily basis.
In God’s love,
Father Michael Knotek

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAP
Jézus 40 napos böjtje idején egyedül volt a Jeruzsálem és Jerikó
közötti pusztában. A gonosz lélek (diabolosz, eltéritő) itt akarta eltériteni
Megváltói-Küldetésének teljesitésétől a kisértések egyre növekvő
fokozataival:
1.A test kivánsága- és kisértése, amit Jézus egy szentirási idézettel utasit
vissza. Irva van: "Nemcsak kenyérrel él az ember!"
És a böjtnek is ez a lényege: a test erejét a lélek erejével kell irányitani, és nem
forditva.
2.A kisértő egy politikai- és anyagi messiási-ország képével akarja Jézust eltériteni
Isten országának épitésétől, ami ellentéte Isten tervének. (Lk 4,1-13).
3.A földi hatalmat is elutasitja egy szentirási idézettel: "Ne kisértsd Uradat, Istenedet!"
Jézus a kisértések legyőzésével nekünk is példát mutat: a földi hatalom kisértéseinekés a test kivánságainak legyőzésével mi is mutassunk példát embertársainknak. A
hamvazkodás ne csak figyelmeztetés legyen számunkra Egyházunk részéről ("Ember
porból vagy és porrá leszel!"), hanem a bűnbánat jele is! Bűnbánatot tartva- és többet
imádkozva, a lelkünket böjtöléssel is előkészitjük Húsvét ünnepére: jótetteket végzünk
- és pénteki napokon is böjtölünk kérve a gonosz lélek elleni harcunkban a Szentlélek
erősitő kegyelmét. Igy Jézus határozottságával nemcsak a kisértéseket győzzük le,
hanem magát a kisértőt is.
Imádkozzunk, hogy valóban szent legyen ez a 40 napunk és Jézus vezessen továbbra is
mindannyiunkat földi életünk keresztútján, hogy útunk végén Vele együtt jussunk el
Örök Húsvétunkra. A m e n.
MÁRCIUS 15. - IMÁDSÁG HAZÁNKÉRT
Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő
Szűzanya, Szent István király és a magyar szentek közbenjárásával, hogy áldd meg
egész hazánkat és nemzetünket! Áldd meg a szegényeket és gazdagokat, egészségeseket és betegeket, öregeket és fiatalokat, magyarokat és nem magyarokat, férfiakat és
asszonyokat!
Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk!
A SZENTEK IS BŰNÖSÖK, DE MEGBÁNJÁK VÉTKEIKET ÉS
BOCSÁNATOT KÉRNEK
Ferenc pápa óva int attól, hogy szenteskedő képűnek képzeljük a szenteket. Ennél
sokkal mélyebb dologról van szó, amit sok gesztus, apró lépés táplál, és amit
mindenki ott tud megtenni, ahol él és dolgozik. Minden életszakasz az életszentséghez
visz – buzdít a pápa. A szentek szelídek és türelmesek, mindazonáltal nem mentek a
bűntől. A Szent Mártaházban mondott homíliájában Dávidról elmélkedve a pápa
megállapította: szent volt és bűnös. Megvoltak a maga bűnei, gyilkosságot is
elkövetett, de végül beismerte és megbánta bűneit. Ez arra int minket, hogy minden
szentnek megvan a maga múltja, mint ahogy minden bűnös előtt ott áll a jövő.

