NAGYBŐJT 4. VASÁRNAPJA
ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCHHa arra a kérdésre kellene választ adni, hogy mi a Szentirás- és az
SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
Evangélium legfontosabb tanitása, akkor erre alkalmas lenne a mai evan2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622
2015
géliumunk egyik kulcsmondata:
Telephone: (773) 486-1896
"Úgy SZERETTE ISTEN a Világot, hogy Egyszülött Fiát adta érte,
Fax: (773) 486-1902
hogy aki benne HISZ el ne vesszen, hanem örök élete legyen." Jn 3,15.
Email: st.stephen@freemail.hu
És valóban ez az egyik legfontosabb mondata Krisztus Evangéliumának, a
Web: http://stephenchurch.org
legfontosabb szava pedig a SZERETET. Isten, a Mennyei Atya SZERETI az általa
Administrator: Rev. Maciej Galle
teremtett embert és az általa teremtett Világot. Szereti a bűn(ök) ellenére is és Szent Fia
által lehetőséget ad, hogy jóvátegye a Világ bűneit: Ő aki áldozatvállalásával, mint a Világ- Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
Világossága győz a sötétség felett. Jánosnál a fény, Máténál a cselekedet kap hangsúlyt,
Organist: Mr. Imre Olajos
mint elemi részei emberi életünknek. Az ember a HIT által azonosul a meghalt- és
MÁRCIUS 15 - NAGYBÖJT 4. VASÁRNAP
feltámadt Krisztussal és így részese Istenfiúságának. Ebből az is következik, hogy aki nem
hisz, az kizárja magát a világosságból (Fényből) és az isteni életből. Ezért keresztény
Nap/Day
Idő/Time
Miseszándék/Intention
Kéri/Requested By
feladatunk Isten
Világosságának tükrözése és átadása embertársaink számára. Nikodémus, mint
1848 Hőseiért
Mar
15
11:00AM
nyitott szívű farizeus is érezte ezt, aki a sötétségben éjnek idején keresi Jézust, mint
Szederkényi Péter és Jutka Varga Tamás és Családja
Istentől jött prófétát.
Mar 22 10:00AM
Szederkényi Jutka
Szabó Terike
És Jézus feltámadása mindent megváltoztat: az első húsvéttal elindul az
ÚJJÁTEREMTÉS (helyreállítás), az ember- és általa a Világ újjáteremtése és
helyreállítása. Nemcsak Nikodémusnak, hanem minden embernek ujjá kell születnie vízből
és Szentlélekből, ha be szeretne jutni Isten-Örök-Országába. (Jn 3,6).
Válaszos zsoltár: Ragadjon ínyemhez a nyelvem,
Nekünk, keresztény magyaroknak is hinnünk kell a feltámadást, hinnünk kell Magyar
ha nem emlékezem meg rólad.
Nemzetünk feltámadásában is, hogy a "Magyar-Kálvária" és a "Magyar-Nagyböjt" elvezet
Énekek: 60, 66, 63, 58, 306, 65.
mindannyiunkat a Magyar-Húsvétra, a Magyar-Feltámadásra. És ahogyan magyar népünk
1848. március 15-én kivívta szabadságát, ugyanúgy kell kivívnia napjainkban is a lelki
szabadságot, amint írva van: "Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság!" (2 Kor 3,17).
MISSION STATEMENT
PARISH COLLECTIONS
St. Stephen King of Hungary Church
March 8th: $ 534.00
LAETARE! – VIGADOZZÁL!
serves the spiritual needs of all
Adomány a Hunyadi Mátyás
Nagyböjt 4. vasárnapján örömtelibben szólhat az orgona, sőt feldíszíthetjük az
Catholics in our neighborhood,
oltárt, és a viola színt szabad rózsa-színre enyhíteni. Az Egyházhoz, „a mennyei
Cserkészcsapattól: $ 250,00
regardless of ethnicity, and also
Jeruzsálemhez” való tartozásunk fölött érzett vigasság vasárnapja. A keresztelésre
welcome all Hungarians who want to
Please support your Parish!
készülők ujjongásával kell fölismernünk azt a kegyelmet, hogy az Egyházhoz
pray in their language and keep their
May God bless your generosity!
tartozhatunk, hogy anyai gondoskodását élvezhetjük, hogy ő táplál minket igéjének,
cultural traditions alive!
szentségeinek tejével, táplál minket szokásaival, szertartásaival, sőt a böjttel és
In your prayers, please remember these parishioners or relatives and
önmegtagadással is. Nem vagyunk elhagyatott gyermekek, nem vagyunk hontalanok: e
friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace:
szent városban lakva részesülünk a húsvéti titokban. Ezzel a gyermeki szeretettel és
Baksay István, Vajda Rudi, Saller Márta, Mátyás Mária, Mrs. Maureen
vigassággal lépünk be ma a templomba – amely az Egyház látható képe – és a szent
Simonyi, Mátyás Károly, Szukitch Margit, Domokos Mária, Jacques Yez,
liturgiába. Rómában e napon vitték az első rózsákat a templomba: mi is örülhetünk a
Serfecz József, Megyeri Piroska, Joseph Toth, Neubauer Jószef,
tavasznak, a természet feltámadásának, hiszen az Krisztus és a lélek feltámadásának
Babochay András, Szukitch Júlia, Kispetik Steven.
képe. Magyar szívvel és lélekkel örvendezzünk az Úrban!

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 15th, we commemorate the 1848 revolution. 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 Hungarians living in
the Chicago area.
+Today, March 15th, there is a
second collectionm, for the benefit of
Central and Eastern European
Churches.
+ On March 21st, at 7:00 PM HEALING MASS
+On March 22nd, all are invited for
breakfast after mass.
+ Those who would like to order
Easter flowers to commemorate their
loved ones, we ask that you please
use the designated envelopes. The
cost of the flowers are $10. Let’s
make our church beautiful for the
Easter Season!
+ 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
imádságra, kövessük mi is Jézust a szenvedés
útján.
+ Szentgyónás van minden vasárnap a
Szentmise előtt!
+ Ma, Március 15-én az 1848-as szabadságharc
hőseire emlékezünk. Szeretettel köszöntjük
ünnepi Szentmisénken Fr. Nick atyát, Dr. Kumin
Ferenc Nagykövet, Főkonzul urat, a Chicago-i
Egyházak és Szervezetek vezetőit és tagjait
és kedves híveinket.Uzsonna után a Chicagó-i
Egyházak és Szevezetek közös rendezésében emlékezünk 1848 eseményeire.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.
+ Ma, Március 15 - A Szentmisén 2. gyűjtés lesz
a Közép és Kelet Európa-i Egyházak javára.
+ Március 21-én, este 7:00-kór - HEALING
MASS
+ Március 22 - Szentmise után Atya
születésnapját ünnepeljük, mindenkit szeretettel
várunk, meleg reggelit szolgálunk fel.
+ Március 29 - VIRÁGVASÁRNAP. Szentmise
után Varga Pál és Amika hozzájárulásával
reggelit készítünk, melyre szeretettel várjuk a
megjelenteket.
+ Aki szeretne Húsvétra szerettei részére virágot
rendelni, kérjük használja az erre kijelölt
borítékot, amit a padokban is megtalálhatnak.
Tegyük széppé, ünnepélyessé templomunkat
Húsvét szent ünnepére.
+ 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

+ A Chicago-i Egyházmegye ebben az évben is közös Szentmisére hívja az
50. házassági évfordulót ünneplő házaspárokat. Hely: Holy Name
Katedrális. Időpont: Augusztus 30, 2:45 PM Aki szeretne ezen résztvenni,
kérjük jelentkezzen az irodában Március 29-ig.
Szt. István Magyar Iskola időpontok a 2014 téli/tavaszi félévre:
- Március 28
- 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.

MÁRCIUS IDUSÁN IMÁDKOZZUNK HAZÁNKÉRT
Úristen, akinek kezében van minden ország és nép sorsa, áraszd hazánkra mennyei
áldásodat, távoztasd el tőlünk az éhséget, háborút, betegséget, drágaságot. Vezéreld
akaratod szerint elöljáróink szívét, hogy az igazság, hűség és béke áldásai boldogítsák
országunkat. Amen. (A görög katolikus hívek imakönyvéből)
SZENT JÓZSEF, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE
Főünnep: Március 19. - Szent Péter apostol írja a házastársak
kötelességeiről: „Az Isten szemében az ember rejtett énje az értékes, a
szív a maga békés szelídségében és zavartalan nyugalmában” (1 Pét 3,
4). Szent József, Jézus nevelőatyja ilyen ember volt. Csendes,
szorgalmas munkás volt. Kereste Mária titkának magyarázatát, de bölcs emberként
belenyugodott Isten akaratába. Védte Máriát, és nevelte Jézust. Tisztelete és ünnepe
Nyugaton a 14-15. században terjedt el. 1621-től szerepel a nyugati Egyház naptárában.
IX Piusz pápa az Egyház védőszentjévé nyilvánította, XXIII. János pápa pedig bevette
nevét az I. Eucharisztikus imába. * Szent József példája munkára, alázatosságra,
tisztaságra bíztat. Kérjük őt, hogy amint gondviselője volt a gyermek Jézusnak, úgy
legyen oltalmazója az ő Egyházának is. A másik kérésünk pedig az legyen, hogy Szent
József boldog halálához hasonlóan Jézus és Mária álljon mellettünk is halálunk óráján.
Szent József, könyörögj érettünk!

