
 

                     MEGRENDITŐ LÁTOMÁS. 
        URUNK SZINEVÁLTOZÁSA megrendítő-látomás! 

Természetfeletti esemény! Sajátos "evangéliumi-műfaj" LÁTOMÁS! 

Hasonló műfaj Szt. János Evangélistánál a JELENÉSEK KÖNYVE 
(Apokalipszis) és Evangéliuma is, ahonnan kitűnik, hogy János a 
"Színeváltozás" élményéből él! Jn 1,14: "Láttuk az Ő DICSŐSÉGÉT, 
az Atya Egyszülöttének Dicsőségét!" 

        Hasonlóan, mint Jézus megkeresztelkedésénél (Vízkereszt utáni vasárnap) a fénylő 
felhőből az Atya szózata azt mondja: "Ez az én szeretett Fiam, Őt hallgassátok!"    (Mt 
3,13 - 17). 
         Jézus Krisztus böjtje, színe-változása, imái és csodás gyógyításai mind-mind 
előkészítése és előképei HÚSVÉT NAGY CSODÁJÁNAK! 
Meg is parancsolja a 3 tanítványának, hogy "Ne szóljatok a látomásról senkinek, amíg 
az Emberfia föl nem támad a halálból!"  (Mt 17,9). 
Jézus 3 kedves tanítványával (Péterrel, Jakabbal- és Jánossal) megy fel a Tábor-
Hegyére és megmutatja Önmagát Istensége-Dicsőségében! Ezzel erősíti hitüket! 
És ez a látomás Pétert is elkísérte egész életén keresztül. (2Pét 1,16-21). 
        Az Ószövetség 2 nagy egyéniségével, Mózessel- és Illéssel, a törvény és a próféták 
képviselőivel jelent meg előttük Jézus, ami azt jelzi, hogy az Ószövetségi-
Kinyilatkoztatás folytatása és megkoronázása Jézusban van!  (Mt 5,17). 
        Kísérjen minket is életünk folyamán URUNK SZINEVÁLTOZÁSA, és böjtjével-, 
imáival- és csodáival erősítse hitünket, hogy mint "Húsvéti-Előképek" készítsenek elő 
minket is nagyböjti vezekléseinkkel együtt HÚSVÉT méltó megünneplésére.     Ámen!  

BÖJTI FEGYELEM 

            A Magyarországra érvényes böjti fegyelmet a Bűnbánat és Oltáriszentség című 

szertartáskönyv tartalmazza a 216. oldalon. Eszerint: 
     ■ Böjt és hústól való megtartóztatás van Hamvazószerdán és Nagypénteken. E 
napokon a betöltött 18 éves kortól a megkezdett 60 éves korig naponta csak háromszor 
szabad étkezni, és egyszer szabad jóllakni, húseledelt pedig a betöltött 14 éves kortól 
nem szabad enni. 
      ■ Kötelező hústól való megtartóztatás van Nagyböjt péntekjein a betöltött 14 éves 
kortól. 
      ■ Az év többi péntekje egyszerű bűnbánati nap, amikor elsősorban hústól való 
megtartóztatással vagy helyette több imádsággal, önmegtagadással, és egyéb jócsele-
kedetekkel tehetünk eleget a bűnbánati fegyelem előírásának. 
      ■ A templom búcsúnapjára és az egyházközség fogadott ünnepére, ha ez péntekre 
esik, felmentés kapható a bűn-bánati fegyelem megtartása alól. 

 

In your prayers, please remember these parishioners or relatives 

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

healing grace: Szalai Erzsébet, Baksay István, Vajda Rudi, Saller 

Márta, Mrs. Maureen Simonyi, Mátyás Károly, Szukitch Margit, 

Szabó Terike, Mákos József. 

. 

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! 

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

Mar 16 11:00 AM 1848   HŐSEIÉRT 
Mar 23 10:00 AM Molnár János halálának 1. éves évfordulójára      Molnár Család 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2014 
Telephone: (773) 486-1896                                                            

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Nicholas Desmond 

Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

  MÁRCIUS 16 -  NAGYBÖJT 2. VASÁRNAP 

  Válaszos zsoltár: Kegyes szemed legyen rajtunk,   

                           tebenned van bizodalmunk.    

   Énekek: 58 1-2, 58-4-5, 126, 74, 306, 66. 

PARISH  COLLECTIONS         
Parish collection Mach 2nd: $ 786.00 
Maint. Collection: $ 487.00 
Parish collection March 9th: $ 4805.00 
Easter flower coll.: $ 130.00 

Please support your Parish! 



 

+For those parishioners who cannot at-

tend 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. 

ANNOUNCEMENTS  

+During Lent, every Sunday be-

fore mass, we’ll pray the Sta-

tions of the Cross. All are en-

couraged to come.  

+Today, March 16th, we’ll 

commemorate the 1848 revo-

lution. Mass is at 11 AM, after 

mass breakfast will be served, 

followed by a program pre-

sented by Chicago Hungarian 

organizations.  

+On March 23rd, all are invited for 

a hot breakfast after mass.  

+April 6: M.H.B.K video presenta-

tion with breakfast, all are welcome.  

+The 2014 donation envelopes are 

ready to be picked up in the Elisa-

beth Hall.  

+Please stop by the office to sign up 

if you are interested in your 2013 do-

nation paper for the tax deduction.  

+We ask that if anyone has changed 

their address or phone number, 

please notify the office. 

+For mass intentions, please call or 

stop by the office. 

+To learn more about our events,  

please visit our website at 

www.stephenchurch.org 

HIRDETÉSEK 

+ Nagybőjtben, vasárnap 1/2 10-től 

keresztutat járunk. Mindenkit 

várunk a közös imádságra, 

kövessük mi is  

Jézust a szenvedés útján.  

+Ma, Március  16 - 1848, Már-

cius 15-re emlékezünk. Szeretettel 

köszöntjük kedves vendégeinket, 

akik eljöttek a közös megem-

lékezésünkre, köszöntjük  

Dr. Bencsik Zita konzulasszonyt körünkben.  

+Március 23. -  Meleg reggelit szolgálunk fel 

a Magyarországra hazaköltözött, Horváth  

Mihály hozzájárulásával. Mindenkit szeretet-

tel hívunk. 

+Április 6-án, M.H.B.K. videó bemutató reg-

gelivel egybekötve.Szeretettel várnak min-

denkit  

+A  2013-as év adomány kimutatását, 

adóbevallás-hoz, egyéni kérésre kinyomtat-

juk. Kérjük igényükkel jelentkezzenek az 

irodában. 

+ Kérjük a kedves híveket, hogy a 2014-es 

borítékokat vegyék fel az  Erzsébet teremben. 

Aki teheti, vigye el ismerősének is. 

+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefon-

száma megváltozott, jelentse be az irodába.  

+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeret-

teik elékére. Kérjük jelentkezzenek az 

irodában. 

+ Templomunk eseményeit és a fénykpeket  

megtekinthetik:   www.stephenchurch.org  

 

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK 
+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, 
MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki 
szeretné Templomunk Mindszenty termét ren-
dezvényre 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 min-
denezekről tájékozódhat.  

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 re-
quested date.  
+If you would like to know more 
about Hungarian events taking place in 
our area, please visit 
chicagohungarians.com  for more in-
formation!  

*In the organization of St. Stephen King of Hungary Church 
and the Norridge United Church of Christ, on Saturday, 
March 22, from 6:00 PM,  
at St. Stephen King of Hungary Church,  
the Kálmán Balogh Cimbalom Trio from Budapest, present 
a fascinating world music experience blending Eastern and 
Central European folk music from exceptional European artists. 
Information via email:  noemitoka@yahoo.com or pietroasa335@yahoo.com 

Szt. István Magyar Iskola időpontok a 2014 téli/tavaszi félévre:                                                        

   - Március 22                                              - Április 5 és 26  

   -  Május 3 és 17(évzáró bál)  

Március 19. - SZENT JÓZSEF ÜNNEPE 
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. 
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