NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
URUNK SZINEVÁLTOZÁSA, A DICSŐSÉG FÉNYE, mint sajátos
evangéliumi-műfaj, természetfeletti esemény: LÁTOMÁS. "Láttuk az Ő
dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét!" (Jn1,14). Jézus Krisztus
böjtje, imái, csodái és SZINEVÁLTOZÁSA is előképei- és előkészítése
HÚSVÉT NAGY CSODÁJÁNAK: Mt 17,19 és (2 Pét 1,16-21). De a 6 nappal korábbi
beszélgetés bizonyítása és lezárása is: "Te vagy a Krisztus!"-mondotta Péter. (Mk 8.2730).
Jézus földi életében a Mennyei Atya természetfeletti jelekkel igazolta Megváltónk
Istenfiúságát és küldetését. A Tábor-Hegy, mint magaslat isten közelségét jelenti.
Mózes és Illés, mint az Ószövetségi törvények- és próféciák képviselői tanúskodnak
arról, hogy Jézus valóban a megígért Messiás. Három kedves tanítványának pedig
(Péternek-Jakabnak-és Jánosnak) megmutatja Önmagát Istensége-Dicsőségében. Így
erősíti hitüket. És a mi hitünket is: nagyböjti-zarándokutunkon megerősít minket is a
szineváltozás-képe, segít Isten felé fordulnunk, hogy tovább sugározzuk Isten Fényét és
jó irányba haladjunk tovább Húsvét felé. Az apostolok félelmét legyőzte a Krisztus
iránti szeretet: a félelmet csak szeretettel lehet legyőzni. (Lk 9,28b-36). Csak szeretettel
tudjuk elfogadni és vállalni nagyböjti (lelki)gyakorlatainkat: böjtöt, imát, jótetteket és
bűnbánatot, amelyekhez a Szentlélek adja az Erőt és a Kegyelmet. Igy "évről-évre a
megtisztult lélek örömével várhatjuk Húsvét Szent Titkának Ünnepét!" - ahogy a
Nagyböjti-Szentmisékben is imádkozzuk. Megtisztult, nyitott lélekkel érezzük Péter
Apostollal együtt: "URAM JÓ NEKÜNK ITT LENNI!"
Kísérjen minket is életünk folyamán URUNK SZINEVÁLTOZÁSA, és böjtjével-,
imáival- és csodáival erősítse a mi hitünket is, hogy mint "Húsvéti-Előképek"
készítsenek elő minket is HÚSVÉT méltó megünneplésére! Érezzük továbbra is
Krisztus vigasztaló közelségét: és így részünk legyen az Istenlátás örök színről-színre
látásában. A m e n.
IMA FERENC PÁPÁÉRT
Március 13. – Ferenc pápa megválasztásának (2013) évfordulója
Mindenható Istenünk, aki folytonos gondviseléseddel kormányozod nyájadat,
végtelen irgalmadban Ferencet adtad Egyházad élére. Add, hogy Ferenc pápa legyen a
hit és a kegyelmi közösség egységének látható alapja és biztosítéka. Kérünk, hogy
Szentatyánk minket – Isten népét – szeretettel és Krisztus nevében vezessen, legyen a
szent tanítás hűséges oktatója számunkra, és a szolgálat szellemében kormányozzon
bennünket. Ajándékozd meg őt bölcsességgel, jósággal és hűséggel, hogy az örök élet
felé vezessen minket szavával és példájával! Amen.
TARTSD MEG, ISTEN, SZENTATYÁNKAT,
KRISZTUSNAK HELYTARTÓJÁT!
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Nap/Day

Miseszándék/Intention

Idő/Time

Kéri/Requested By

Mar 12 11:00AM

Templom híveiért

Mar 19 10:00AM

Templom betegeiért

Válaszos zsoltár: Kegyes szemed legyen rajtunk,

tebenned van bizodalmunk.
Énekek: 28 1-2, 58 4-5, 126,74, 306, 66.
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
March 5th: $ 247.00
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, Domokos
Mária, Jacques Yez, Serfecz József, Neubauer Jószef, Babochay András,
Jurasits Mária, Krémer Klára, Szabó Terike, Mákos Anna,
Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Kolonits Olga, Mocsán Ilike.

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 12, - we
commemorate the 1848
revolution. After the 11 AM Mass,
breakfast will be served, followed by
a program presented by Chicago
Hungarian organizations.
+ Next Suday, March 19th, coffee
and pastries will be served after the
mass.
+ 2017 envelopes are available in St.
Elizabeth Hall.
+ Please stop by the office to sign up
with Pongracz Cilike if you are
interested in your 2016 donation
paper for the tax deduction.
+ 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.

HIRDETÉSEK
+ Nagyböjtben, minden Vasárnap 9:15től Keresztutat járunk. Mindenkit
várunk a közös imádságra, kövessük mi
is Jézust a szenvedés útján.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a
Szentmise előtt!
+ Ma, március 12-én emlékezünk az
1848-as forradalomról. A Szentmise 11 ó-kor
kezdődik, ünnepi bevonulással. Uzsonna után a
Chicagó-i Egyházak és Szevezetek közös rendezésében emlékezünk 1848 eseményeire.
+ Jövő vasárnap, Március 19. - Szentmise után
süteménnyel és kávéval várjuk a híveket.
+ Erzsébet teremben felvehetőek a 2017-es évi
boritékok.
+ 2016-os adományok adóbevallásához
szükséges papírokat felvehetik 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 és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org
+ Azok részére akik ritkábban tudnak templomba
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 dátumok: Március 25,
Április 8 és 22, Május 6 és 13.

Dear Parishioners,
Hungarians are very courageous people! As we celebrate the Hungarian
Revolution of 1848 we recall the bold actions of the common folk to claim
their God given right to live in freedom and enjoy the fruits of their labor.
Had they accepted the status quo and simply went along with the program
nothing would have changed and the average citizen would have continued
to be exploited and oppressed. However, by taking the courage to demand their rights,
the Hungarian people secured most especially freedom of religion and a free press.
Every right which was gained in the Revolution of 1848 sustained Hungary as a great
nation.
Whenever we muster up the courage to step forward in order to secure our Godgiven rights as People of God we are engaged in divine activity. God's call to Abram to
step forth from his home and go into the world to bring the people to God is related in
today's reading from the Book of Genesis. If Abram had decided not to listen to the
voice of God we might not be here today. As Catholics we call Abram, later re-named
by God as Abraham, our Father in faith because he courageously paved the way for all
people to live in the freedom of God.
Standing up for what is right is what St. Paul refers to as our calling to a holy life as
created by God's invitation to live with him in freedom. All sorts of evil forces have
threatened people's freedom down through the centuries. We still see aspects of our
freedom threatened today. We must take a stand to secure our God-given rights and not
lose hope.
Where do we get the courage to fight for our freedom? From God and God alone!
The gospel depiction of the Transfiguration in today's gospel reminds us of the power
that is ours as followers of Christ. Jesus led Peter, James and John up the mountain to
dramatically proclaim that he was indeed the Son of God lest they have any doubts.
This experience also gave them a glimpse of heaven on earth and an awareness of the
power of God. Jesus told them, "Rise and do not be afraid!" He says the same to us today as we work to protect our freedom and live as People of God unencumbered from
exploitation and oppression from any forces that run counter to God's law.
As we celebrate the Revolution of 1848 may God continue to bless all the people of
Hungary living in Hungary and various parts of the world. May we all continue to enjoy our God-given right to freedom in all its forms!
In God's love,
Father Michael Knotek

