
       LELKÜNK ELŐKÉSZITÉSE NAGYBŐJTBEN! 
 

          Amikor hamvazó szerdán az Egyház hamút hintett a fejünkre, figyelmeztetett 

elmúlá- sunkra:"Emlékezzél ember, hogy porból lettél és visszatérsz a porba!" A figye-

lemztetés komolyságára fel kell figyelnünk - hiszen nem tőlünk függ - hogy mikor 

szólit Urunk számadásra, ezért is érdemes megfontolnunk pár figyelemeztetést: 

 

          a. ne múlasszuk el lelkünk gondját viselni a nagybőjtben.Ennek több módját is 

felkinálja Egyház-anyánk. Mindenek előtt az imádságot. "Brevis oratio penetrat 

coelis!" - azaz az egyszerü, de szivből jövő ima az egekig hat. Nem  kell az 

imádságunkhoz sem teológiai tudás, sem szellemi felkészültség, csak Istenre-figyelés. 

Az Ars-i plebános egyszerü  hive elárulta, hogy Ő nem tesz semmi mást - amikor a 

temlomban imádkozik - mint nézi Jézust és Jézus nézi Őt. Nekünk sem kell mást ten-

nünk, mint engednünk, hogy az isteni kegyelem sugarai behatoljanak szivünkre és azt 

formálják Isten tervei szerint.Ne engedjük, hogy "korunk zaja" megzavarhassa elmé-

lyült imádságunkat. 

 

          b. ne engedjünk a test puhaságának, hiszen az ördög ebben tud fészket szerezni 

magának. Testünk ápolására gondot kell forditanunk, nem szabad felednünk, hogy 

testünk "lelkünk hordozója" és nem forditva. Sokan úgy fogják fel a bőjt idejét, mint jó 

alkalmat a "fogyó-kurára". Az Egyház nem erre gondol. Ma sokan szeretnének 

lefogyni, súlyt vesziteni. Itt azonban teljesen másról van szó: testünk betöréséről a lé-

lek szolgálatára. "Az legyen az első, mi lelked illeti, ki csak testének él, lelkét is 

elveszti - mondja az aranyABC." 

 

            c. tegyünk olyan valamit, amivel másoknak javára vagyunk. Korunk egy nagy 

kihivásban él, hiszen az élet nyomora szorongatja testvéreinket. Az alamizsna osztás 

ma követelezőbb elvárás, mint valaha is volt. Nem kell messzire mennünk, hogyha ala-

mizsnát akarunk osztogatni: rátalálunk a szegényekre minden utca-sarkon. (Itt 

gondolhatunk az irgalmasság testi cselekedeteire...) Minden kis alamizsna, amivel 

másoknak jót teszünk, Istentől százszoros jutalomra érdemesit.... Ne feledjük: Isten 

nem szükmarkú adakozó, viszonozni fogja alamizsna-adományainkat. 

 

Tegyünk jófeltételeket és 

tartsuk is meg azokat a 

nagybőjtben!  

Válaszos zsoltár:  Uram, Istenem,  örök életet adó igéid vannak.   

Énekek: 58 1-2, 58 4-5, 126, 127, 70, 306, 66. 
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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 . 

MÁRCIUS 11 -NAGYBŐJT 3. VASÁRNAPJA   

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

MÁR 11 10:00 AM 
Dr. Szederkényi Péter és Jutka Nagyszülőkért     

                                                      Varga Marietta és Családja  

MÁR 18 11:00 AM  
1848  Hőseiért  

Antonovits János és Anna                 fiuk Antonovits Mihály  

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  COLLECTION  

                           March 4th : $ 1,860.00   

Maintenance collection :$ 295.00  

 Thank you for your generous support to our Parish!  



       ANNOUNCEMENTS  

+During Lent, every Sun-

day before mas, we’ll 

pray the Statins of the 

Cross. All are encouraged 

to come. 

+Today, there will be a sec-

ond collection to Aid the 

Church in Central and 

Easter Europe  

+Today, there will be a breakfast 

after the Mass. 

+ The 2010 charitable contribu-

tions 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 of-

fice. 

+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. 

+We would like to ask our parish-

ioners 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. 

 

    HIRDETÉSEK 

+Elkezdödött a bőjti időszak: minden 

vasárnap KERESZTUTAT járunk 

Sándor atya vezetésével a Szentmise 

előtt. Mindenkit hívunk a közös 

imádságra.  

+Ma, a Szentmisén 2. gyűjtést tartunk a 

Kelet és Közép Európa-i Egyházak 

javára. Jószándékő adományaikat előre is 

köszönjük.  

+Szentmise után reggelire hívjuk a kedves híve-

ket.  

+ Adóbevalláshoz szükséges adománypapírt 

egyéni kérésre nyomtatunk és postázunk, amen-

nyiben erre igény van. Kérjük, hívják a templo-

mot, vagy Szentmise után jelentkezzenek az 

irodában 

+Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy ismerőse 

beteg és szeretnék, hogy Sándor atya megláto-

gassa, 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 test-

vérünket!  

+Kérjük a híveket, hogy a mozgáskorlátozásra ki-

jelölt helyet hagyják szabadon azok számára, akik 

jogosultak erre. Illegálisan használt mozgássérült 

papír az új törvény szerint $500.00 büntetéssel jár. 

Legyünk tekintettel felebarátainkra, akik rászorul-

nak a Templom előtt kijelölt 4 parkoló helyre. 

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!  

 

+For mass intentions,  please call or 

stop by the office.  

+To see more about events  at our 

church,  visit our website at      

www.stephenchurch.org 

 

 OUR HUNGARIAN COMMU-

NITY AND HERITAGE 

 
+If you would like to know more 
about Hungarian events taking place 
in our area, please visit  chicagohun-
garians.com 

+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefon-

száma megváltozott, jelentse be az irodába. 

+Templomunk  eseményeit és a fényképeket 

megtekinthetik: www.stephenchurch.org 

 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 

+Ha szeretne tudni a városunkban történő 

magyar eseményekről, programokról, a 

www.chicagohungarians.com web oldalon 

mindenezekről tájékozódhat. 

Urunk, Jézus, Krisztus, te kicsinnyé lettél, amikor Isten létedre em-

beri testet vettél fel, és közöttünk éltél. Egész életeddel példát adtál 

nekünk a kicsik alázatos szolgálatára. 

Taníts minket arra, hogy felismerjünk Téged minden emberben, a 

kicsinyekben is és Téged szolgáljunk mindenkiben. 

Gyászbaborult  Isten csillagvára, 

Függönyt vontak mennynek ablakára, 

Meghalt,meghalt az ártatlan Bárány, 

Vértől ázott szent kereszt oltárán. 

 

Temetésre lejön a mennyország, 

Könnytől áznak az angyali orcák. 

Sir, zokog a fiavesztett gerle, 

Égig ér a Szüzanya keserve. 

 

Élet Ura, meghaltál lelkünkre, 

A Sátánnak országa most dőlt le. 

Szüz Anyádnak fájdalmát tekintsed, 

Add meg nekünk a mennyei kincset (67.B)  

http://www.stephenchurch.org
http://www.stephenchurch.org/

