
 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

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

By 
Mar 13 10:00AM Our sick parishioners  

Mar 20 10:00AM Our Parishioners / Templomunk híveiért 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC MISSION 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2022 
Telephone: (773) 486-1896                                                            
Fax: (773) 486-1902 
Email: st.stephen@freemail.hu 
Web:  http://stephenchurch.org 
  

Rector: Rev. Edward J. Cronin 

Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

  MÁRCIUS 13 - NAGYBÖJT 2. VASÁRNAP 

2nd Sunday of Lent  
 

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! 

Énekek számai: Keresztutra 78. ének /   58, 58-4-5, 126, 74, 306, 66. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR:  Az Úr az én világosságom,  
                                                        és ő az én üdvösségem.  
  
                         

  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  

In your prayers, please 

remember these 

parishioners or relatives 

and friends of parishioners 

who are sick and in need of 

God’s healing grace:  

Mákos Anna, Vajda Annus, 

Schrantz Rózsi, Bajzek 

Erzsébet. 

 
  
  
  

PARISH  COLLECTIONS  

January 23rd: $ .00 

January 30th: $ .00 

   Please support your Parish!  

May God bless your generosity!                           

PARISH  COLLECTIONS  
March 6th:  $ 

   Please support your Parish!  

May God bless your generosity!                           

HIRDETÉSEK  

+ Minden vasárnap a Szentmise előtt 1/2 10 -től 

Keresztutat járunk. Kérünk mindenkit, hogy vegyen részt 

Krisztus Urunk szenvedésének körútján, ezzel is 

készüljünk lelkiekben Húsvét ünnepére 

+ A 2022-es borítékokat a Szt. Erzsébet teremben lehet 

felvenni.  

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 

megváltozott, jelentse be az irodába.  

+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, jelentkezzen 

az irodánál. 

+ Templomunk eseményeit és a fényképeket 

megtekinthetik: www.stephechurch.org. 

  

ANNOUNCEMENTS  
 + During Lent, we will have stations of the 
cross every Sunday at 9:30am. All are 
welcome to join us in prayer. 
+ The 2022 donation envelopes are ready to 
be picked up in the Elisabeth Hall. 
+ We ask that if anyone has changed their 
address or phone number, please notify 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. 

  



Nagyböjt 2. vasárnap 

          OLVASMÁNY Mózes első könyvéből 

      Isten egy napon kivezette Ábrahámot sátrából a szabad ég alá, és ezt mondta neki: „Nézz föl az 

égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod őket számolni.” Majd hozzáfűzte: „Ilyen lesz a te 

nemzetséged.” Ábrahám hitt az Úrnak, Isten pedig beszámította ezt az ő megigazulására. 

      Majd ismét szólt Isten Ábrahámhoz: „Én vagyok az Úr, aki kihívtalak a káldeai Ur városából, hogy 

ezt a földet neked adjam birtokul.” Ábrahám így válaszolt: „Uram, Istenem, miből tudom meg, hogy 

birtokolni fogom azt?” 

      Erre Isten megparancsolta neki: „Hozz egy hároméves üszőt, egy hároméves kecskét, egy 

hároméves bakot, egy gerlét és egy galambot.” 

      Ábrahám odahozta neki ezeket az állatokat, majd középen kettévágta őket, és a szétvágott részeket 

egymással szemben helyezte el; a madarakat azonban nem vágta szét. Akkor ragadozó madarak 

szálltak a testekre, de Ábrahám elűzte őket. Amikor a nap lenyugodott, Ábrahám mély álomba merült, 

és félelmetes sötétség szállott rá. 

      Amikor a nap lenyugodott, és beállt a sűrű sötétség, füstölgő kemencéhez és égő fáklyához hasonló 

valami vonult végig a szétvágott darabok között. Azon a napon kötött az Úr szövetséget Ábrahámmal, 

és így szólt: „Utódaidnak adom ezt a földet Egyiptom patakjától egészen a nagy folyamig, az 

Eufráteszig.” Ez az Isten igéje. 

         SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből 

    Testvéreim!* Kövessétek a példámat mindnyájan! Nézzétek azokat, akik úgy élnek, ahogy példámon 

látjátok. Hiszen – mint már többször mondtam, most meg könnyek közt mondom – sokan úgy élnek, 

mint Krisztus keresztjének ellenségei. Végük a pusztulás, Istenük a hasuk, azzal dicsekszenek, ami 

gyalázatukra válik, és az eszüket földi dolgokon járatják. 

     * A mi hazánk azonban a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt is, Urunkat, Jézus Krisztust. Ő 

azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi 

megdicsőült testéhez. 

     Ezért, szívből szeretett testvéreim, örömöm és koronám: így álljatok helyt az Úrban, szeretteim! Ez 

az Isten igéje. 

  EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS 

A fényes felhőből az Atya szózata hallatszott:  „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!”  

         † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

    Abban az időben Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. 

Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. S íme két férfi beszélgetett 

vele: Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell 

majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és a mellette 

álló két férfit. 

    Azok már épp menni készültek. Péter akkor így szólt Jézushoz: „Mester, jó nekünk itt lennünk! Hadd 

csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.” Nem tudta ugyanis, hogy mit 

mondjon. Közben felhő támadt és beborította őket. A felhőben félelem szállta meg őket. 

     A felhőből szózat hallatszott: „Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok.” Miközben a szózat hangzott, 

Jézus ismét egyedül volt. Ők pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak. Ezek 

az evangélium igéi. 

 


