SZENT JÓZSEF ÜNNEPE!

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCHSZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

Ilyenkor - tavasszal - az mondás járja:"Sándor,
József és Benedek, zsákkal hozzák a meleget!" Ebben
az évben teljességgel betöltötték az elvárást, hiszen a
természet nem tavaszi, hanem nyári hangulatot mutat!

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

Szent József ünnepével kapcsolatban jó tudni
néhány dolgot: - a Szentirás nem sokat beszél a
"Családfőről", csak itt-ott fútólagosan tesz emlitést
Róla. Jézus gyermekség-történeténél hallunk Róla
néhány szót. Később ezt a megjegyzést halljuk Jézussal kapcsolatban:"Nem Józsefnek, az ácsnak a Fia ?"
Az evangéliumon egyébként legszivesebben:"Hallgatag Józsefként emlegetik!" (Bárcsak ma is
sok embert igy emlegetnének, kevesebb baj lenne a
világban!)

Administrator: Fr. Sándor Siklodi
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális
Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó
Organist: Mr. Imre Olajos

Józsefet -egyébként - úgy ismerjük meg, mint Jézus nevelő Atyját - aki gondját
viselte Máriának és a Kis Jézusnak: menti és neveli Jézust, nemcsak az ács szakmára,
de minden ügyességre is - amire egy akkori ifjúnak szüksége lehet a szakmában.
Talán "korai halála" lehet annak a magyarázata, hogy Józsefről nagyon keveset
tudunk. Annyi bizonyos Róla, hogy "Dávid házából és nemzetségéből" származik. Jegyességre lép Máriával, ugyancsak a Dávid házából való Szüzzel, aki később életet ad
Jézusnak az isteni kegyelem közremüködésével.
Lukács evangélista többször nevezi őt Jézus atyjának:"Atyja és Anyja elcsodálkozott.....atyád és én.....Általánosan Józsefet Jézus nevelő-atyjának nevezzük, de
valójában Józsefnek "egyedi" szerepe van - úgy Jézus életében, mint Mária életében -.
Ő az, aki elfogadja mindazt a megbizást, amire Isten kijelölte. Talán ez lenne a
legfontosabb tudnivalónk Józsefről, ti. hogy "eszköz" akart lenne a Gondviselés kezében.
Számunkra is ez lenne a legfontosabb:"Legyünk képesek eszközzé válni" Isten
akaratának megvalósitásában.

2012

MÁRCIUS 18 -NAGYBŐJT 4. VASÁRNAPJA
Nap/Day

Idő/Time

MÁR 18 11:00 AM
MÁR 25 10:00 AM

Miseszándék/Intention

Kéri/ Requested By

1848 Hőseiért
Antonovits János és Anna
fiuk Antonovits Mihály
Katona Jenő felgyógyulásáért
Szabó Terike felgyógyulásáért

Gál Marika és Maya
Katona Család

Válaszos zsoltár: Ragadjon ínyemhez a nyelvem, ha nem emlékezem meg rólad.
Énekek: 57 1-2, 57 5-6, 74 , 61, 306 , 72.
PARISH COLLECTION
March 11th : $ 565.00
Aids for Church in Centr. & Eastern
Europe: $ 116.00
Please support our Parish!
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!

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, Klapka Mihály, Baksay István, Jurasits János, Vajda Rudi,
Butkovich Adél, Boesze János, Szabó Ilonka, Saller Márta, Molnár János,
Katona Jenö, Szabó Terike .

ANNOUNCEMENTS
+During Lent, every Sunday before mas, we’ll pray
the Statins of the Cross.
All are encouraged to
come.
+Today, we commemorate the 1848 revolution.
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 flowers are $10. Let’s make our
church beautiful for the Easter Season!
+The 2010 charitable contributions
statement for your taxes are available
in the office. Please call the office if
you would like to have it mailed out
to you.
+ Those wishing to schedule a confession, please contact Fr. Siklodi.
+We ask that if anyone has changed
their address or phone numbers to
please notify the office.
+We would like to ask our parishioners to please be considerate to others
when parking in front of our church
in the handicapped space. This will
ensure that older parishioners with
proper permits will get priority.

HIRDETÉSEK
+Elkezdödött a bőjti időszak: minden
vasárnap KERESZTUTAT járunk
Sándor atya vezetésével a Szentmise
előtt. Mindenkit hívunk a közös
imádságra.
+Ma, 1848 márciús 15-re emlékezünk. Szentmise után reggeli,
majd a Chicagó-i Egyházak és
Egyesületek közös rendezésében megemlékezünk azokról, akik életüket adták a
szabadságért. Szeretettel hívunk és várunk
minden magyar testvérünket!
+Aki szeretne szerettei emlékére húsvéti virágot
fizetni, kérjük használják erre a célra kijelölt
borítékot. Tegyük széppé, ünnepélyessé templomunkat a Húsvéti ünnepekre!
+ Adóbevalláshoz szükséges adománypapírt
egyéni kérésre nyomtatunk és postázunk, amennyiben erre igény van. Kérjük, hívják a templomot, vagy Szentmise után jelentkezzenek az
irodában
+Kérjük, hogy akinek családtagja, vagy ismerőse beteg és szeretnék, hogy Sándor atya
meglátogassa, jelentsék be az irodában, vagy
hívják a Templomot.
+ Gyónásra lehet jelentkezni, kerjük hívják Sándor
atyát időpont egyeztetésre.

+Kérjük a híveket, hogy a mozgáskorlátozásra
kijelölt helyet hagyják szabadon azok számára,
akik jogosultak erre. Illegálisan használt
mozgássérült papír az új törvény szerint $500.00
büntetéssel jár. Legyünk tekintettel felebarátainkra, akik rászorulnak a Templom előtt
kijelölt 4 parkoló helyre. Köszönjük
megértésüket és együttműködésüket!

+For mass intentions, please call or
stop by the office.
+To see more about events at our
church, visit our website at
www.stephenchurch.org

+Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodába.
+Templomunk eseményeit és a fényképeket
megtekinthetik: www.stephenchurch.org
KÖZÖSSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK

OUR HUNGARIAN COMMUNITY AND HERITAGE

+Március 25-én, a szentmise után tartja a
Magyar Klub Évi Közgyülését, majd ebéd és
film vetités lesz. Belépö: $15.Helyfoglalás:
+On March 25th, after the mass, the
andreastetz@hotmail.com ,vagy Krémer SánHungarian Club is having it’s Annual
Meeting, followed by Lunch and a Film dor 630-448-1327, Nagy Imre 847-772-5503.
Screening.Admission: $15, for reserva- +EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK,
tions contact andreastetz@hotmail.com, MAGÁN SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!
Aki szeretné Templomunk Mindszenti tervagy Krémer Sándor 630-448-1327,
mét rendezvényre kiváltani, kérjük jelezze
Nagy Imre 847-772-5503.
+To all those who would like to rent szándékát legalább 3 héttel az esemény előtt
templomunk irodájában, vagy hívja a Temthe Mindszenty Hall for private
plomot.
events, we ask you to stop by the of+Ha szeretne tudni a városunkban történő magfice with at least three weeks before
yar eseményekről, programokról, a
the requested date.
+If you would like to know more about www.chicagohungarians.com web oldalon
mindenezekről tájékozódhat.
Hungarian events taking place in our
area, please visit
chicagohungarians.com
Sik Sándor: A keresztút (Részlet)
Igen Uram, közel a nap, talán az óra, tán a pillanat,
Amikor félrebillen a fejem, amikor én is beteljesedem.
Mondjam-e úgy, ahogy elzörren a húr? vagy, hogy a Létnek óceáni tükrén
Egy leheletnyi hullá elsimul és elkezdődik egy új, csepp öröklét?
Akárhogyan, - én beteljesedem: eltelt, letelt, betelt az életem.
Szemem nem issza már a zsenge rét, a lombok és az alkonyat színét,
Fülem nem halll már rímet, sem mesét, orgonaszót s a fátyolfű neszét,
Nem érintem már lelkes ujjaimmal emberek ujjain át a csodát,
Akik közt élve emberré lehettem, és akikért magamat is szerettem:
Ezentúl,-már csak odaát, beteljesedett,- vége van.

