
 

 

Ferenc pápa felajánló imája a járvány idején - Ó, Mária, rád bízzuk magunkat  
    Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon. 
    Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt 
alatt osztoztál Jézus fájdalmában. 
    Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy 
gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az 
ünneplés a mostani megpróbáltatások után. 
    Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és 
megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és 
fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen. 
    Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd 
szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges 
és áldott Szűz! 
                 Erdő Péter bíboros imádsága járvány idején 
     Mindenható Urunk, atyáink Istene! 
     Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát 
adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk 
azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy 
világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk. 
      Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és 
azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük 
neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és 
feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra. 
      Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből 
teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben 
van az életünk. 
      Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani 
járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő 
intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség 
megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat 
és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az or-
vosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. 
Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden 
lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátar-
tozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésé-
nek elkerüléséhez. 
      Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és 
mulasztással elkövettünk! 
      Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk! 
      Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Ámen. 
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MÁRCIUS 15 - NAGYBÖJT 3. VASÁRNAP  

Third Sunday of Lent 

Tisztelettel közöljük kedves híveinkkel és Chicago környéke Magyarságával 

hogy a Chicagói bíboros döntése alapján, a vasárnapi szentmisék és minden 

más aktivitás a templomunk épületében elmarad, újabb közleményig. 

A Szent István Király plébániánkon is be kell tartani a Chicagói római 

katolikus egyház vezetőink döntését. 

Cupich bíboros közleményét lehet olvasni vagy meghallgatni  üzenetét  a 

 https://www.archchicago.org/statements 

Legyünk egymás iránti felelősségérzékkel és Istenhez fordulva, imádságban 

éljük e megpróbáló időket. 

****** 

There will be no mass at our church,  

Cardinal Blase J. Cupich, archbishop of Chicago, mandated the suspension 

until further notice of all liturgical services effective Saturday, March 14th. 

You could read Cardinal Cupich's statement or view the  pastoral message 

to all Catholics of the Archdiocese of Chicago in response to the COVID-19 

(coronavirus) outbreak. 

https://www.archchicago.org/statements
http://give.archchicago.org/site/R?i=SH1gDbsYmgfR2YfnmxKl2Q


 

 

       Dear Parishioners, 

       As a teenager I was fascinated by spiritualism, clairvoyants and for-

tune telling. You will be pleased to know that I got over it! I once saw a 

fortune teller who told me that I was going to live overseas. I suppose 

they got that right! 

       What fascinated me was the ability of a person to tell me things 

about myself that I didn't know. I've since learned that as Catholics, we 

live by faith, not by fortune telling tricks. There is only one person who really knows 

everything about us: Jesus! 

       Jesus, in today's Gospel has an encounter with the Samaritan woman and he tells 

her everything about her life and she is blown away. He knows every corner of her life: 

all her sins and all her needs and he accepts her for who she is. It is that experience of 

Jesus, the ultimate clairvoyant that brings change to her life 

       In the same way, Jesus knows us. He gets right to the heart of who we are and his 

compassion transforms us. 

       I am no longer interested in horoscopes or predictions. I am interested in Jesus. I 

want to live by faith because Jesus not only gives me what I need and more. He forgives 

my many failings and he frees me from them. 

      Having said that, I do like fortune cookies! 

 
SZENT JÓZSEF ÜNNEPE - 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. 

 
 

     

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and 

friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing 

grace: Mátyás Károly, Jurasits Mária, Szabó Terike, Mákos Anna,  

Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Mocsán Ilike, Bajzek Erzsébet. 

 

 

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAP  

       Napjainkban már természetesnek tűnik, hogy megnyitjuk a csapot és 

folyik belőle a felbecsülhetetlen értékű ivóvíz. Milyen hamar érezzük a 

víznek a hiányát, ha nem igy történik! Nyári hőségben minden csepp vizet 

meg tudunk becsülni.  

      De nem csak testi, hanem "lelki szomjúság" is létezik. Az Istenre 

szomjazó ember gyakran újpogány kultuszokkal, és értéktelen ígéretekkel akarja 

csillapítani lelke szomjúságát. Pedig csak Jézus Krisztus az, akinél nemcsak 

felüdülhetünk, hanem meg is tisztulhatunk. Ő az "Élő vizek forrása!" Lelki felüdülést 

csak Ő adhat nekünk is és a szamariai asszonynak is. Az élő víz, amit Ő ad, az általa 

hozott kinyilatkoztatást és üdvösséget jelenti. 

      A szamaritánusok a pogányokkal összekeveredett zsidók voltak, a szamariai 

asszonyokat a zsidók vallási és kultikus értelemben is tisztátalannak tartották és nem is 

érintkeztek velük. Az ő szemükben Jézus magatartása is botránynak számított. De Jézus 

Egyetemes Megváltó, minden nép Megváltója, a szamaritánusok Megváltója is! 

A mi Megváltónk is, akik keresztségünk óta vízből- és Szentlélekből ujjá születtünk és 

új életre támadtunk.  

      És most nemzeti ünnepünk alkalmával várjuk a magyar újjászületést, a magyar 

nagyböjt után, a magyar húsvétot, a magyar feltámadást. Kérjük imáinkban azt a 

kegyelmet, hogy a Szent Lélek erejével legyőzzünk minden betegséget és minden bajt 

és "lelkünk koronavirusát" is legyőzve, földi életünk nagyböjti zarándokútja végén 

mindannyian eljussunk örök húsvétunkra.    A  m  e  n. 

 

EGY GONDOLAT 

          1947-ben Algériában a nagy francia regényíró, Georges Bernanos „Barátaink a 

szentek” címmel előadást tartott Charles de Foucauld kis nővéreinek. Többek között ezt 

mondta: „A szentek a szeretet géniuszai. Ó, jól értsék meg, itt nem arról a zsenialitásról 

van szó, amelyet például a művészeknél találunk; ez utóbbi csak kevesek ki-váltsága! 

Pontosabban azt kellene mondanunk, hogy a szent az az ember, aki képes megtalálni 

önmagában, képes felfakasztani lénye mélyéről azt a vízforrást, amelyről Krisztus 

beszélt a szamariai asszonynak. ’Azok, akik ebből a vízből isznak, nem szomjaznak 

többé…’ Ez a víz itt található mindannyiunkban, a mély forrás nyitott a szabad ég 

alatt.” A felszíni korhadó levelek, a romlás rétege alatt a mélyben a forrásvíz 

kristálytiszta: „itt ragyog az isteni fény, amelyben az egész teremtés fürdik. ’Őbenne 

élet volt, és az élet volt az emberek világossága’.” (Mt 7, 21–27) 

 

MÁRCIUS IDUSA 

          Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének 

egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. A szentmisék végén 


