
NE ITÉLKEZZÜNK! 

               A "házasságtörő nő"- re az első követ a sértett fél, vagy a tanú 

dobhatta a Mózesi-torvények (T o r a!) szerint!  

Persze a nő "egyedül" (férfi nélkül) nem törhet házasságot! Hol a 

HÁZASSÁGTÖRÖ ZSIDO FÉRFI?  

               És Jézus most írni kezd! De csak most ír: nyilván azok bűneit, 

akik kövezni akarnak: és azok, elejtvén a gyilkos köveket eloldalogtak.(Jn 8,1-11) 

És mi lett a föld porába irt emberi-bűnök sorsa? Elfújta a szél, mintha meg sem történt 

volna: ez az igazi megbocsátás! Urunk! Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is 

megbocsátunk az ellenünk vétőknek! 

               És ma, nagyböjti 5.Vasárnapunkon (Fekete-vasárnap: régen fekete lepellel 

letakarták a díszes-, böjtbe nem illő kereszteket) szívleljük meg az Evangéliumi-tanítást: 

bocsássunk meg és ne ítélkezzünk, ne a múlt dolgaira figyeljünk, hanem előre a közelgő 

Húsvétra, Jézussal együtt (aki Maga az UT!) haladva tovább, hogy Vele érkezzünk meg 

az ÖRÖK HÚSVÉT-ra! Így soha nem lesz "fekete" a vasárnapunk, az Úr napja, és már 

itt földi életünkben hétköznapjaink is fehér-húsvéti ünnepnapokká válnak. Úgy legyen: 

Ám e n! 

NEMZETI ÜNNEPÜNK! 

 

          Minden évben március 15-e Nemzeti Ünnepünk! 1848-as győztes forradalmunkat 

ünnepeljük, de kérjük az Isten áldását is imáinkban, hogy oltalmazza továbbra is 

szenvedő Magyar Népünket- és Hazánkat, védelmezze Országunkat! Továbbra is kérjük 

Magyarok Nagy Asszonyának a közbenjárását, aki szószolónk volt Szent Fiánál a letűnt 

évszázadok alatt: anyai oltalmában bízva reméljük, hogy szebb jövőt építve meg tudunk 

maradni magyarnak- és meg tudunk maradni kereszténynek. 

          De kérjük Magyar Szentjeink közbenjárását is, hogy országunk valóságosan is 

Mária Országa (Regnum Marianum) legyen. Hogy Szt. István Királyunk- és Árpádházi 

Magyar - Szentjeink égi imai mind-mind 

meghallgatást nyerjenek! Megköszönve ezer 

éves kereszténységünket, imádkozunk, hogy 

most az új idők viharaiban Nagy Asszonyunk ne 

feledkezzen meg rólunk, szegény magyarokról: 

Boldog Asszony Anyánk! Regina-Patrónánk!  

Nagy szíved fényével, lelked békéjével, 

 hajolj a viharra! 

Égi trónusodból, csillagos lakodból,  

TEKINTS A MAGYARRA! Á m e n! 
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MÁRCIUS 17 - NAGYBÖJT 5. VASÁRNAP  

In your prayers, please remember these parishioners 

or relatives and friends of parishioners who are sick 

and in need of God’s healing grace: 

Mr. & Mrs. Szalai István, Baksay István, Vajda Rudi, 

Jurasits János, Saller Márta, Mrs. Maureen Simonyi,  

Molnár János, Mátyás Károly, Kovács Irénke. 

PARISH  COLLECTION         

March 10th : $ 623.00 

Church of Eastern & Centr. Europe:$ 22.00 

Please support your Parish!  

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

MAR 17 11:00AM 

                                        1848 Hőseiért 

          Beatrix Deme                     Varga Tamás és Családja 

       Neubauer Margit                         Mohapp Erika 

     Don-i kanyar áldozataiért               M.H.B.K. 

MAR 24 10:00AM              Juhász Erzsébet                  Rigácz Rózsika 

Válaszos zsoltár: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk,  

                                                                  azért szívből ujjongunk.  
Énekek:57 1-2, Pápai himnusz,57-5-6, 74, 61, 306,Székely himnusz, 72. 

MISSION  STATEMEN 

St. Stephen King of Hungary Church serves the 

spiritual needs of all Catholics in our neighbor-

hood, regardless of  ethnicity, and also welcome 

all Hungarians who want to pray in their lan-

guage and keep their cultural traditions alive! 
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ANNOUNCEMENTS  
+During Lent, every Sun-day 

before mass, we’ll pray the 
Stations of the Cross. All are 

encouraged to come. 
+Today, March 17th, we’ll 

comme-morate the 1848 

revolution. Mass is at 11 AM, 
after mass breakfast will be 
served, followed by a program 
presented by Chicago 
Hungarian organizations. 
+If anyone would like to order 
Easter flowers to commemorate 
their loved ones, we ask that 
you please use the designated 
envelopes. The cost of the flow-
ers are $10. Let’s make our 
church beautiful for the Easter 
Season!  
+There will be a Finance Com-
mittee Meeting on March 

23rd, at 1PM. 
+Those wishing to schedule a 
confession, please contact Fr. 
János. 
+Please stop by the office if you 
are interested in your 2012 do-

nation paper for the tax de-
duction. 
+We ask that if anyone has 
changed their address or phone 
number to please notify the of-
fice. 
+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 

+Nagyböjtben minden Vasárnap 1/4 10-től 

Keresztutat járunk. Mindenkit várunk a közös 

imádságra, kövessük mi is Jézust a szenvedés útján. 

+Ma, Március 17.  emlékezünk a Márc. 15-ei 

eseményekre és az 1848-as szabadságharc hőseire. 

Szentmise 11ó-kor kezdődik ünnepi bevonulással. 
Reggeli után a Chicagói Egyházak és Szervezetek 

közös rendezésében és szereplésével megemlékezünk 

azokról, akik életüket adták a szabadságért. A műsorban 

bemutatásra kerül: Erkel Ferenc: ’’Névtelen hősök’’ 

című daljátéka. Szeretettel hívunk és várunk minden 

magyar testvérünket. 

+Imádkozzunk újonnan megválasztott I. Ferenc  

Szentatyánkért, hogy Szt. Péter utódjaként bölcsen 

vezesse Krisztus Egyházát. 

+Köszönetet mondunk János atyának, Skerl atyának és 

Nagy Dorottyának a lelkigyakorlat megszervezéséért. 

Külön köszönet jár Varga Mariettának, aki a lelki 

táplálék mellett finom ebéddel látta vendégül a 

lelkigyakorlat résztvevőit. 

+Aki szerettei számára szeretne húsvéti virágot 

rendelni, kérjük használja az erre a célra kijelölt 

borítékot. A virág ára:$ 10.00 Tegyük széppé, 

ünnepélyessé templomunkat Húsvét szent ünnepére. 

+Húsvéti gyónást bármikor elvégezhetik, kérjük 

egyeztessék az időpontot János atyával. 

+ Szombaton, Marcius 23-án, d.u. 1 órakor, Pénzügyi 
Bizottság gyűlés lesz, kérjük a tagok pontos meg-
jelenését.  
+Kérjük a kedves híveket, hogy ne felejtkezzenek el a 

ANNUAL CATHOLIC  APPEAL  megajánlásról. 
Borítékot felvehetik a bejáratnál, vagy az irodában. 
Előre is köszönjük jó szándékú adományaikat. 
+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma meg-
változott, jelentse be az irodába. 

+Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik elékére. 

Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
 

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. 
+Templomunk eseményeit és a fényképeket  
megtekinthetik:  www.stephenchurch.org 

                            Szt. István Magyar iskola és Óvoda/  

                           Bóbita Népi Tànccsoport  időpontok:                                          

                        Március  23 

                        Április 13 és 27 

                        Május 4 

                      Jorge Mario Bergoglio SJ az új pápa  
    Krisztus 266. helytartója – az eddigi Buenos Aires-i érsek 76 éves. Az 
első latin-amerikai és az első jezsuita pápa.Az új pápa a Ferenc nevet 
választotta: az első alkalom ez az egyház kétezer éves történetében, 
csakúgy, mint az, hogy az új pápa a Jézus Társaság tagja. 
    Jorge Mario Bergoglio 1936. december 17-én született Buenos 
Airesben, olasz bevándorló munkáscsaládban. Ötgyermekes családban 

nőtt fel, édesapja Olaszországból vándorolt ki Argentínába, és a vasútnál dolgozott. 
Vegyészipari középiskolát végzett, majd a papi hivatást választotta. A szeminárium 
elvégzése után, 1958-ban belépett a jezsuita rendbe. Chilében végezte humán tanulmányait, 
majd 1963-ban visszatért Buenos Aires-be, ahol filozófiából szerzett diplomát a San José 
egyetemen. 1969-ben szentelték pappá. 1973. július 31-én megválasztották Argentína 
jezsuita provinciálisának. 1980-tól annak a szemináriumnak a rektora volt, amelyben 
végzett. 1986-ban Németországban fejezte be doktori tézisét. 1997-ben Buenos Aires 
koadjutor érsekévé nevezték ki, majd 1998-ban, az argentin főváros érseke lett. 2001-ben 
kreálta bíborossá II. János Pál pápa. Három vatikáni kongregációnak is tagja, 2005 óta az 
Argentin Püspöki Konferencia elnöke. 
           Bergoglio teológiai gondolkodásában inkább mértékletes, kész a párbeszédre. Küzd 
a társadalmi igazságtalanságok ellen, határozottan kiáll a szegények mellett. Aszketikus 
hozzáállással viszonyul a világhoz: tömegközlekedéssel jár, nem költözött be a főpapi 
rezidenciába, s állítólag még ételeit is maga készíti. Sokoldalú: jó szakács, szereti az operát, 
a görög műveltség barátja.Jól úszik, erős, holott gyerekkora óta tüdőproblémái vannak. A 
kevés szavú ember megszólalásainak súlya van a 40 milliós Argentínában, ahol a lakosság 
90 százaléka katolikus.                                                                                    (Magyar Kurír) 

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. 
+To learn more about our events,  
please visit our website at 
www.stephenchurch.org 
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