NAGYBÖJT 2. VASÁRNAP
URUNK SZINEVÁLTOZÁSA sajátos evangéliumi műfaj,
természetfeletti esemény: LÁTOMÁS. "Láttuk az Ő DICSŐSÉGÉT, az
Atya Egyszülöttének Dicsőségét!" -irja Szt. János Apostol. (Jn 1,14).
Jézus Krisztus böjtje, csodái és SZINEVÁLTOZÁSA is, előkészítése- és
előképei HÚSVÉT NAGY CSODÁJÁNAK: Mt 17,19. (2 Pét 1,16 -21).
De a hat nappal korábbi beszélgetés bizonyítása és lezárása is:
"Te vagy a Krisztus!" -mondotta Péter. (Mk 8,27 - 30).
Ez a Krisztus hiv minket is napjainkban a MAGAS HEGYRE, de vezet is,
mint Ő maga az ÚT számunkra. (Jn 14,6). Ha ŐT követjük, biztosan CÉL-ba érünk!
Ezért a SZINEVÁLTOZÁS-HEGYE a megérkezés, CÉL-ba érés hegye is. De nem
egyedül! Ő a viszonyítási-alap és Őt nem lehet megkerülni! Egyszer nekünk is "SZINT
KELL VALLANUNK!" Önállóan ki kell lépnünk a természetes-időből (kronosz), és fel
kell mennünk JÉZUSSAL EGYÜTT A "HEGYRE" a végtelen időbe (kairosz), azért,
hogy minket is kísérjen egész életünkben URUNK SZINEVÁLTOZÁSA, aki böjtjével, imáival- és csodáival erősíti hitünket, hogy mint "Húsvéti- Előképek" készítsenek elő
minket is nagyböjti vezekléseinkkel együtt HÚSVÉT méltó megünneplésére. Ezért, ha
kell vállalnunk kell a legnagyobb megpróbáltatást is, hogy feljussunk Mesterünkkel
együtt a hegyre, hogy a próbatételek és a munkák után ha elfáradva is, de tudjunk
ünnepelni, tudjunk Húsvétot tartani: a föltámadt Krisztussal együtt Örök-Húsvétot, a
kairosz Húsvétját.
A BÖJT GYÓGYÍTÓ HATÁSA
A tavaszi hónapok során a húsvét előtti időben a sajtóban gyakran találkozunk
fogyókúra-receptekkel, koplalókúra ajánlatokkal, méregtelenítő étrendekkel, tavaszi
tisztítókúrával és hasonlókkal. Orvosok és táplálkozási szakemberek hangsúlyozzák
ezek jótékony hatását az emberi szervezetre. Talán az is elmondható, hogy évről évre
egyre többen vannak a téma iránt érdeklődők, folyamatosan gyarapszik a tavaszi
méregtelenítők tábora. A vallásos ember a húsvétot megelőző nagyböjti idő-szakban
hasonló dolgokat tesz, bizonyos ételeket nem fogyaszt, és ezt böjtnek nevezi.
A böjtölés vallásos cselekedet, amely azonban nem csupán a testre irányul,
hanem lelki tartalmat is hordoz, a lélek megújulására irányul. Éppen ez a lelki tartalom
különbözteti meg a böjtöt a fogyókúrától. Vajon miért figyelt fel a világ az elmúlt
években a tavaszi méregtelenítés fontosságára? Talán azért, mert az Egyház kissé
megfeledkezett a böjt évszázados hagyományáról? Talán azért, mert a vallásos
emberek életében háttérbe szorult a böjtölés? Ha korunk orvostudománya újra
felfedezi és elismeri a böjt jótékony, gyógyító hatásait, talán eljött az ideje, hogy
vallásos emberként mi is felfedezzük a böjtölés testünket és lelkünket gyógyító hatását.
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Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Ifjuságunkért

Mar 1 10:00AM
Mar 8 10:00AM

Kéri/Requested By

Kovács Iréne

Mr. & Mrs. Anton Kovács

Válaszos zsoltár: Az Úr színe előtt járok, az élôk földjén.
Énekek: 59 (FELAJÁNLÁSRA ), 306 (HIMNUSZ)
MISSION STATEMENT

PARISH COLLECTIONS

St. Stephen King of Hungary Church Febr. 21st 7:00 PM Healing Mass:$ 2,073.00
serves the spiritual needs of all
Maintenance Collection:$ 1,358.00
Catholics in our neighborhood,
February 22nd 10:00 AM Mass: $ 883.00
regardless of ethnicity, and also
Special donation: $ 1,200.00
welcome all Hungarians who want to
Please
support your Parish!
pray in their language and keep their
May God bless your generosity!
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:
Baksay István, Vajda Rudi, Saller Márta, Mátyás Mária, Mrs. Maureen
Simonyi, Mátyás Károly, Szukitch Margit, Domokos Mária, Jacques Yez,
Serfecz József, Megyeri Piroska, Joseph Toth, Neubauer Jószef,
Babochay András, Szukitch Júlia.

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, March 1st, Mass will
be, followed by lunch, fundraiser
for the Scout Troop #19.
+ On March 8th, all are invited
for coffee and pastries after mass.
+ On March 15th, 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.
Honored Guest and keynote
speaker: Dr. Kumin Ferenc Ambassador, Hungarian Consul General. During the commemorative
events, Consul General Dr.
Kumin will present an award on
behalf of the Republic of Hungary to Rev. Nicholas R. Desmond for his leadership and tireless work in support of the Hunga
-rians living in the Chicago area.
+On March 22nd, all are invited
for breakfast after mass.
+ The 2015 donation envelopes
are ready for pick up in the Elisabeth Hall.
+ For mass intentions, please call
or stop by the office.
+ To learn more about our events,
visit www.stephenchurch.org.
+ We ask that if anyone has
changed their address or phone
number, please notify the office.

HIRDETÉSEK
+ Nagyböjtben, minden Vasárnap 9:15-től
Keresztutat járunk. Mindenkit várunk a közös
imádság-ra, kövessük mi is Jézust a szenvedés útján.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a
Szentmise előtt!
+ Ma, Március 1 Cserkész gitáros mise van, Szentmise után ebédre hívnak mindenkit.
+ Márciús 8. - sütemény és kávé lesz Mise után.
+ Márciús 15 - A Szentmisén 2. gyűjtés lesz a Közép
és Kelet Európa-i Egyházak javára.
+ Márciús 15-én az 1848-as szabadságharc hőseire
emlékezünk. Ünnepi Szentmise 11 ó-kor kezdődik.
Uzsonna után a Chicagó-i Egyházak és Szevezetek
közös rendezésében emlékezünk 1848 eseményeire.
Ünnepi szónokunk az újonnan kinevezett Dr. Kumin
Ferenc Nagykövet, Főkonzul Úr lesz. Műsorunk
keretében a Főkonzul Úr kitüntetést ad át Nicholas R.
Desmond atyának a magyarságért végzett
munkájának elismeréséért. Szeretettel hívunk minden
magyar testvérünket a közös megemlékezésre.
+ A 2015-ös boritékok az Erzsébet teremben felvehetők. Kérjük, aki csak teheti vigye haza, és ha lehetséges imerősének is juttassa el. Köszönjük segítségüket!
+ A Catholic Annual Appeal gyűjtés a végéhez közeledik, kérjük, hogy aki még nem tette meg megajánlását, úgy minél hamarabb tegye meg. Köszönjük
mindenki közreműködését.
+ Márciús 22 - Szentmise után reggelire hívjuk a
kedves híveket.
+ Akinek közelében van olyan idősebb templomtag,
aki nem tud vezetni a téli időszakban, kérjük vegyék
fel és hozzák el a Templomba. Mindenki segítségét
előre is köszönjük.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodába.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket megtekinthetik: www.stephenchurch.org

Szt. István Magyar Iskola időpontok a 2014 téli/tavaszi félévre:
- Március 14 és 2
- Április 11 és 25
- Május 2 és 16
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.
+ If you would like to know more about
Hungarian events taking place in our
area, please visit:
chicagohungarians.com for more information.

KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK
+ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki
szeretné Templomunk Mindszenty termét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze szándékát
legalább 3 héttel az esemény előtt templomunk
irodájában, vagy hívja a Templomot.
+ Ha szeretne tudni a városunkban történő magyar eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web
oldalon mindenezekről tájékozódhat.

Tájékoztató a magyar cserkészetről a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség szabályai alapján: Mi a Magyar Cserkészet?
A cserkészet nem szórakoztató, hanem nevelési intézmény. A cserkészet
célja egészséges testi, szellemi és jellembeli életfelfogás kialakítása keresztény-erkölcsi
alapon. A jellemnevelésen kívül még célja a magyar öntudat fejlesztése is. A cserkészet
az ISTEN, HAZA, EMBERTÁRS és MAGYARSÁG SZOLGÁLATÁRA neveli
cserkészeit. A cserkészmunka lényege a "Cserkésztörvények"-ben legjobb tudása szerint
próbál élni. A törvények nem tiltó jellegűek, hanem biztatják cserké-szeinket a helyes
magatartásra. A vezetők is természetesen ezen törvények szellemében vezetik a reábízottcserkészeket, mivel "A vezetés elsősorban példa" (Teleki)
Ki Lehet Cserkész? Magyar cserkész csak magyarul beszélő, ötödik életévet
betöltött fiú vagy leány lehet, aki önkéntesen elfogadja és aláveti magát a cserkészeszményeknek, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség szabályainak és intézkedéseinek. Természetesen, aki vallásellenes vagy Istentagadó, az magyar cserkész nem lehet.
A Cserkésztörvények
1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.
2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, Hazájának,
embertársainak, és magyarságának tartozik.
3. A cserkész, ahol tud, segít.
4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
7. A cserkész feljebbvalóinak jólélekkel és készségesen engedelmeskedik.
8. A cserkész vidám és meggondolt.
9. A cserkész takarékos.
10. A cserkész testben és lélekben tiszta.
( www.kmcssz.org )

