
 

 

FEKETEVASÁRNAP 
            A húsvét előtti második vasárnap, így nevezve, mert az egyházi törvények 
szerint ezen naptól kezdve a templomokban a feszületeket és az Úr képeit gyász (viola-
színű) lepellel vonják be, jeléül a szomorúságnak az Üdvözítő halálnapjának 
közeledése fölött, és vonatkozással az ezen napi evangeliumnak elbeszélésére, hogy az 
Üdvözítő «elrejtőzött» (abscondit se) az őt megkövezni akaró zsidók elől. 
                                                                                       Forrás: Pallas Nagylexikon 

KERESZTÚT 
             A keresztény nép vallásos érzülete mindig megtalálta a jámborság különböző 
kifejezési formáit, amelyek kísérik az Egyház szentségi életét. Ilyen a Keresztút is, 
amely segít bennünket, hogy Jézus szenvedéséről és haláláról emlékezzünk. Pénteken 
egyénileg vagy közösségben járjuk végig a 14 stációt. Nagyböjti lelkiségünk egyik 
ereje lehet ez az ősi ájtatosság  

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA 
       Nagyböjti vasárnapunk népi neve "Feketevasárnap!" Liturgiánk a 
szenvedő Krisztust helyezi előtérbe, ami nagypéntek elővételezése.  Jézus 
közeledik Jeruzsálemhez, közeledik a megdicsőüléshez: nyíltan megmondja, 
hogy a halálon keresztül fog megdicsőülni. És azoknak a görögöknek, akik az 

ünnepre jöttek Jeruzsálembe nagyobb a hitük, mint azoknak a zsidóknak, akik 
rendszeresen hallották Jézus evangéliumi tanítását, sőt még csodáinak is tanúi voltak. A 
görögök "Látni akarták Jézust!"  
       Szent János evangélista nem írja le, hogy konkrétan hogyan is történt ez a 
találkozás, viszont leírja, hogy Jézus szerint "Eljött az óra!" Ami azt jelenti, hogy Jézus a 
Mennyei Atya üzenetét ismeri föl a görögök kérésében, akinek akaratát teljesíti, mint 
Megváltó. Ő nem azért lett emberré, hogy Isten létére ember legyen, hanem azért, hogy 
megváltson minket és feltámadása által megajándékozzon bennünket az örök élettel. 
"Már eljött az óra!" Eljött az idő: a szenvedés és a kereszt ideje, a megdicsőülés ideje. 
(Jn 12,20-33).  
      A búzaszem maga Jézus, aki által emberek milliói nyerik el az örök üdvösséget. Igy 
az Ő halálának órája nem a megsemmisülés, hanem a megdicsőülés! Ahogyan Ő "Igent" 
mondott a Mennyei Atya akaratára, ugyanúgy mondott "Igent" a most ünnepelt Szent 
József is. Jézus is és József is emberi akaratukat teljesen alárendelték a Mennyei Atya 
isteni akaratának. Nekünk sem elég napról-napra imádkoznunk: "Mi Atyánk!...Legyen 
meg a Te akaratod!" Tettekben megnyilvánuló cselekvő szeretettel kell, hogy a szenvedő 
Jézust lássuk szenvedő embertársainkban: és kérjük imáinkban is Jézust, mint 
Megváltónkat: hogy Ő, aki földi életében megtapasztalta a legnagyobb emberi 
szenvedéseket, erősítsen minket is nehéz óráinkban, hogy a mi szenvedésünk is 
üdvösségünket szolgálja. Nagyböjti-fohászunkkal pedig imádkozzuk: "Imádunk Téged 
Krisztus- és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által Megváltónk lettél és megváltottad 
a világot!"      A  m  e  n.  

 

 

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! 

ST. STEPHEN KING OF HUNGARY ROMAN CATHOLIC CHURCH- 

SZT. ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2015 W. Augusta Blvd. Chicago, IL. 60622             2018 
Telephone: (773) 486-1896                                                            

Fax: (773) 486-1902 

Email: st.stephen@freemail.hu 

Web:  http://stephenchurch.org 
 

Administrator: Rev. Michael Knotek 
Parish Council President: Mr. Sándor Vitális 

Financial Committee President: Mr. Tivadar Szabó 

Organist: Mr. Imre Olajos 

MÁRCIUS 18 - NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA 
5th SUNDAY OF LENT 

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and friends 
of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace:  
Baksay István, Mátyás Károly, Joseph Toth, Domokos Mária, Jacques Yez, 
Serfecz József, Neubauer Jószef, Babochay András, Jurasits Mária,  
Krémer Klára, Szabó Terike, Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, 
Kolonits Olga, Mocsán Ilike. 

Válaszos zsoltár: Istenem, kérlek téged,  

                                    teremts bennem tiszta szívet. 

Énekek: 60, 60-4, 139-140, 63, 306, 70. 
 

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

Mar 18 10:00AM Steven Kozma                          Rigácz Rózsika  

Mar 25 10:00AM Pongrácz Antal                       Pongrácz Cilike  

PARISH  COLLECTIONS 
March 11th : $ 1,620.00 

Easter flower: $110.00 
Please support your Parish!   

May God bless your generosity! 



 

 

HIRDETÉSEK 

+ Nagyböjtben, minden Vasárnap 9:15- től 
Keresztutat járunk. Mindenkit várunk a közös 
imádságra, kövessük mi is Jézust a szenvedés út-
ján.  

+ Szentgyónás van minden vasárnap a Szentmise 
előtt!  
+ Ma, Március 18, Szentmise után sütemény és 
kávéval várjuk a híveket. 
+ Jövő vasárnap VIRÁGVASÁRNAP lesz, ha 
valakinek volna barka a kertjében és tudna 
hozni, örömmel vennénk. Szentmise után reggelire 
hivjuk a kedves híveket. 
+ Aki szeretne szerettei számára húsvéti virágot 
fizetni, kérjük használja a erre kijelölt boritékot. 
Tegyük széppé, ünnepélyessé templomunkat Hús-
vét szent ünnepére.  
+ 2018-as borítékokat a Szt. Erzsébet teremben 
felvehetik. 
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 
megváltozott, jelentse be az irodában. 
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szereteik 
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában. 
+ Április 8 - Költészet napja lesz a Szabad Mag-
yar Református Egyháznál, melyre szeretettel 
hívanak és várnak mindenkit. Szivesen fogadnak 
minden önként jelentkező szereplőt. A pontos idő-
pontot jövő héten közöljük.  
+ Azok részére akik ritkábban tudnak templomba 
járni, de szívűkön viselik a templomunk sorsát, 
lehetőség van adományozni templomunk és az 
Szt. István Magyar Iskola részére a 
GiveCentral.org   web oldalon, hitel kártyáról 
vagy bank számláról, egyszeri vagy rendszeres 
adományokat ajánlani. 
+ Templomunk eseményeit megtekinthetik: 
www.stephenchurch.org  

ANNOUNCEMENTS  
+ During Lent, every 

Sunday before mass, 

we’ll pray the Stations of 

the Cross. All are en-

couraged to come.  

+ Confession time is available be-

fore mass on Sunday. 

+ Today, March 18th, we invite 

everyone for coffee and pastries 

after Mass. 

+ Those who would like to order 

Easter flowers to commemorate 

their loved ones, we ask that you 

please use the designated enve-

lopes. The cost of the flowers are 

$10. Let’s make our church beau-

tiful for the Easter Season!  

+ The 2018 donation envelopes 

are ready for pick up in the 

Elisabeth Hall. 

+ Please report any changes in 

address or phone number to the 

office. 

+ Sunday mass intentions for our 

loved ones can be requested in the 

office.  

+ For those parishioners who can-

not attend 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 ac-

count. 

+ To learn more about our events, 

visit www.stephenchurch.org.  
 

 

 

A Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport 

időpontja:  Március 24,  Április  7 és 21,  Május 5. 

Dear Parishioners, 

     Life on planet Earth is very complex and it seems to be growing all the 

more complex day by day. However, life all boils down to one simple 

thing stated clearly by God and recalled in today's reading from Jeremiah: 

"I will be their God, and they shall be my people." All the immensity of 

Jewish and Christian theology and spirituality which has been developed 

over thousands of years until now is built upon that statement. That is the 

covenant God has with us. Every person on earth is invited into a deep personal rela-

tionship with God. God has promised never to leave us. However, covenants are two-

sided. We have to hold up our end of the deal which is to follow God's law which is 

written on our hearts. 

     In today's gospel from John, Jesus is foretelling the suffering he must undergo be-

fore he rises to eternal life. It is one of the many instances in which Jesus explained 

that human suffering is transformative. If lived out in faith suffering leads to the glory 

of heaven. An eternity of happiness with God in heaven is God's desire for us. God is 

not distant and indifferent to us. Even though there are now 7.6 billion people on Earth 

it is possible for God in his loving omniscience to know each and every person and in-

vite each and every person into a deep personal relationship. However, God gives us 

the gift of free will and we are free to accept God's invitation or not. We are free to 

maintain a personal relationship with him or not. The choice is ours on a daily basis. 

     There are only two weeks of Lent left. I hope thus far it has been a very prayerful 

and meaningful time for you this year. Perhaps the time since Ash Wednesday has 

flown by for you this year and you feel you have not been able to really enter into the 

spirit of Lent so far. It's not too late and today's scripture readings are helping us to 

delve into the spirit of Lent still yet. We are called to reflect on how well we have been 

upholding our covenant relationship with God. Have we been striving for the "perfect 

obedience" to the will of God that St. Paul refers to in today's letter to the Hebrews, the 

perfect obedience that Jesus modeled for us when he walked the face of the earth? If 

not, what do we have to do to walk more closely with Jesus in the days to come? All 

we have to do is bring those questions to God in prayer in the next few weeks and God 

will show us the way. After all, we are God's people and He is our God. 

     In God's love, 

     Father Michael Knotek 
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